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Figur Rasulultah ffi

engarl nama Allah yang Maha Pemurah lagt Maha
Pengasih.

1 Tirmidz atau Turmudz adalah nama sebuah wilayah kuno yang terletak di tepian
sungai Balakh, atau yang terkenal dengan nama sungai Jihun, di bagian utara negeri

Iran. Sehingga nama At:firmidzi merupakan nama penisbatan ke daerah tersebut.

Beliau wafat disana pada tahun 279 H. di usia 70 tahun.

Al-Hafizh Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah at-

f irmidzi mengatakanl:

ffi ,i,l )'*) Clr ..J ;ti \I, +q .]
Bab 1. TEntang tsentuk Ttrbuh Rasulullah SE

t, , ,4 o ,i o, z c a, o, '" o,., , o,
4r-i4/t Cl cCjl- J "/rl ,f f) | J"e .dl ,j 4.1j-e - \

' o t / ' .'d, ,' 
j, 

r/ . 't' - : , l 7

,;Qt J-rult, A f--) qJ, fit ob At J;t oS :Jy
l,o ' ' o ' . g , /g //g z zo /

L,Latr ri;q )y ,pr-\ Vj oi-:!r ,-fu\\\) rkiq yj
zd i ,, ,' o ' . z ) / / / /'^k 

l,sin ,"; ,*,)i ei, t; ;,1 ir k .aisu.t1
'ti-" Jt tv'ti;G;"r ,';-, ;r*;Au.r';,*,'r,;
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l-2DatRabi'ah bin Abu Abdurrahman, datiAnas bin Malik'

Rabi'ah mendengar Anas mengatakan:
.,Rasulullah *E tidak terlalu tings dan iuga tidak terlalu

pendek,' tidak terlalu putih dan tidak tetlalu hitam, tidak

berambut keriting merica dan tidak berambut lurus, Allah

mengutusnya (sebagai nabi dan rasul) pada usia empat

puluh tahun. Setelah itu, beliau tinggal di Makkah sepuluh

tahun3 dan di Madinah sepuluh tahun. Allah mewafatk^nny^

pada usia enam puluh tahun,a semefltara di rambut kepala

dan jenggot beliau terdapat tidak lebih dari dua puluh helai

uban."

q1, ir ,v *, ,S;; ,s ,iu e.uu ; ;t j -t
t, , o ' /o . ^'y' , a

o{i,"*l^=ir 'G 
, ra;JL )i JrJt{ "d ,a*;i *'t

lo, _ . '-a1 '^1t-'/" i r;Y,.rj.ir ;i ,Li \) ^;; A:;;te\4 6 t z .
2-5 Dan Anas bin Malik , iabetkata:

ffilehAl-BukharidalamKitabShilotuAn.NobiyShatlallahu
Alaihi wo sollom, Kitab A/-Libos, Muslim dalam Kitab Al-Fadha'il, penulis dalam

Kitab AI-Libos, dan Kitab Al-Manaqib dari Kitab As-Sunon, dan Malik dalam Kitob

Al-Jami'.
(saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih" di

bagian pertama memang demikian selain lafazh: ."..Allah mengutusnya..." yang

daLng ietelahnya. Diriwayatkan pula oleh Al-Baghawi dalam Syorhus Sunnoh, no.

3635.")

3 Dalam riwayat lain disebutkan: Beliau'tinggal di Makkah selama l'3 tahun. Riwayat

yung -"nylbutkan 'sepuluh tahun' dipahami bahwa perawi membuang angka

pecahan yang terdapat setelah angka 10.

4 Dalam riwayat lain: Beliau wafat pada usia 63 tahun. Riwayat ini lebih shahih dan

lebih -u.yhur. Sedangkan riwayat yang menyebutkan '60 tahun dipahami bahwa

perawi memb.rung untku tambahan (yakni angka 3) yang terletak setelah angka 60.

(Saya berkata: "Lihat bab 52!")

5 Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Shi/ofu An-Nobi Shallollahu Aloihi Wo

sollom, KitabAl-Libos, Muslim dalam Kitab Al-Fadhao'il, Bab shi/otu syi'ri An-Nobi

Shaltoltohu Alaihi wosol/om hadits no. 2338, penulis dalam Kitab Al-Libas no. 1754,
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"Rasulullah ffi berpostur sedang, tidak terlalu tinggi dan
tidak tedalu pendek, bentuk tubuhnya bagus, rambutnya
tidak keriting merica dan tidak pula lurus, (rambutnya)
berwarna kecoklatan. Jika beliau berjalan, tubuhnya condong
ke depan6."

ql, ir 
'V 

At'A#t# j;; on
,to
tg -' o 

,,JA q)V J.rt)l ;rt -f
/o, ,. 'orJ .l olo.

dJd l, Jfi ,b-y-f

v ,ltr-;tr ,A;

,,
)*J
tli

ca*irl

);q

zg/
a^-*-l

3-7 DanAl-Bara' bin Azib, ia mengat akani

"Rasulullah ffi adalah orang yang berposrur sedang kedua
pundaknyalebag rambutnya tergerai hingga pundak, beliau
memakai pakaran berwatna merah. Aku sama sekali belum
petnah melihat (orang) yang lebih rupauran dari beliau.,,

)o z

+o UlSt GS
4/
lo t / o

O-ys ,f
ta

zsz _z /ez)

'*, lro J--*.,
L)o'

AlJl

Dan dilan o*uy:uyurgifiniuonyu 6t-B&i bin .Azib), ia
berkata:

'Aku belum pernah melihat orang yang berambut tergerai
sampai di ujung bawah telinganya dan memaku pakaian

dan Kitab Al-Manaqib no:3627, An-Nasa'i dalam Kitab Az-Ziinah, dan Marik dalam
Kitab Al-Jami'.
(Saya katakan: "Terayun-ayun ke depan seperti terayun perayu saat berlayar. Dalam
hadits Ali berikutnya ada tambahan,'r* v'L;;r:G'seperti orang yang sedang turun
dari tempat tinggi."')

shahih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Kitab al-Fadhail, no:2327,
Abu Dawud dalam Kitab al-Libas, no:4072, an-Nasa'i dan lbnu Majah, no: 3699,
dan penulis dalam Kitab al-Libas, no:1724.
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berwarna merah sefupawan Rasulullah ffi. Beliau memiliki

tambut yang tergerai sampai ke pundak, kedua pundaknya

lebar, tidak terlalu tiogg dan tidak tedalu pendek'"

.t_,
t "- , d

q], iur * Ct 6"
o tu'o

, o , cr"--r.z o'../t

6*'v* ,{ tiy a;})r t*,r--:lfJl a* ,ri}t
t'o ,',"1 '. ,'."' .', o', ' :, o t

.+L,. orrl Y; di 'ri I ,;; b L;" *'tt
lz

4-8 DanAli bin Abi Thalib, ia mengatakan:
,.Nabi 

*E tidak tedalu ti"gs dan tidak terlalu pendek, kedua

telapak tangan dan kaki beliau besat, berkepala besar, bertulang

besar, berbulu dada paniang, jika betlalan condong ke depan

seperti berjalan dt jalananyang meflurun. Aku belum pernah

melihat (orang) seperti beliau sebelum dan sesudahnya)'

L ar ,*t,-Jrt ,r\ ; ,* ,t"u rZJ Ji r*'it -"
"-, .r-), 

-i ,. ,. t . .l ,

,Js'J3qt, ir 'v 
at J;) **) ril ts '-rri :JE

, od o n .o,', ^'rtt., i, ,-, 
trir, o'

\) ,LJ--J.Jll JrJt, *'t q,lr;ur ,oV A\ J;t "( !z -o/ o / 'J ,o, a _^ , , '_ u , eg /e

ffiis dalam Kitab Al-Monoqib, no: 3641'

(saya 
-katakan: 

'At-Tirmidzi berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih''

bistratritrt<an juga oleh Al-Hakim, 2: 606 dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Sanadnya

dhaif, namun memiliki penguat dari jalan-jalan yang lain yang diriwayatkan oleh

Ahmad, 1:89,96, 101, 116, 717,127,134, 151, Ibnu Sa'ad dalamA'h-Thobaqot'

1: 410 - 412. Kalimat: ."..Kedua telapak tangan dan kaki Rasulullah &E besar"',"

bersama kalimat terakhir darinya diriwayatkan dalam shohih Al-Bukhari, Kitab AI-

Libos dari hadits riwaYat Anas.")
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'.,.; o,o,ot, ,,of i,or /,o? rtto c, e/.-lrii cj;+Jt &:;i ,;'i ,o$.i ,]-sn Gr e os)

*Ar s* a,;;i:;r ,i3r, 
",,Ai J:,; ,'rt;r\r

' -o / I

c^Ar riL. ,Z , k A:G * ,,^; sy ,r,yt;:rj
,'l///

t;i ,;*!t iW ,*: c;1)t 3W 6 i ct, ,.:;:Jt

orr-oj, '-"'. ott,1'", 
",o'. 

,.'l', o'r. to,
p+f 11 czSu-; g+#ty (a*C ..rt Jl o*clS cllta
t.or, t",! ,.'o. t.". . o,, ;o. t.o z t-, o, t s

JA ,+i $;; Mw fi cqL^ a#-+ ,Ii i cir;^-o
.azI

rt', ^); at ov ^t-;;. i, {* ti ? ,Lu
5-e Ibrahim bin'Muhammad'o yang termasuk keturunan
Ali bin Abi Thalib, ia berkata: "I(etika Ali bin Abi Thalib
menyebutkan ciri-citi Rasulullah W, iu mengatakan:

'Postur tubuh Rasulullah #* tiaat terlalu tingg dan tidak
pula tedalu pendek. Dibandingkan orang-orang, beliau

berpostur (termasuk) sedang. Rambutnya tidak tedalu
keriting dan tidak pula lurus. Rambutnya bergelombang.

Tubuhnya tidak terlalu gemuk, wajahnya tidak bulat (<arena

gemuk). \Xiaiahnya berbentuk oval, berkulit putih kemerahan,

bermata hitam, berbulu mlta panjang, bernrlang belikat
besar, berbulu dada tipis, kedua telapak tarlgan dan kakinya

besar. Jika beliau berjalan, @eliau berjalan) seperti be\alan

Diriwayatkan oleh penulis dalam KitabAl-Manoqib, nomor: 3642.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan gharib,
sanadnya tidak bersambung."')
(Saya katakan: "Tidak ada alasan untuk menghasankan hadits ini bersama dengan
terputusnya sanad, di samping itu dalam sanadnya ada rawi bernama Umar Ibn
Abdul fuiz bekas budak Ghufrah, dia dhaif sebagaimana disebutkan dalam At:faqrib,
dan diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, 1: 410 dari jalannya.")

Ibrahim bin Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ibunya seorang budak milik Ali, bekas
tawanan perang dari Bani Hanafiyah, namanya Khaulah. Dia anak perempuan Ja'far
bin Qais Al-Hanafiyah.
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dr jalanan yang menurun, jika beliau menoleh, seluruh
badannya ikut menoleh. Di 

^ntara 
kedua belikatnya ada cap

kenabian. Beliau adalah orang yang paling dermawan, paling
berlapang dada danpaling ben arlogatbictanyr. Paling halus

perangainya, danpaling lembut dalam bertemanll, siapa saja

yang melih 
^tny^untuk 

pertama kali akan m etlsa segan. Siapa

pun yang berteman dengan beliau akan mencintainya. Orang
y^ng mensifatiny^ meng takan:'Aku belum pernah melihat
orang seperti Rasulullah ffi, sebelum dan sesudahnya."'

Abu'Isamengatakan: AkumendengarAbuJa'farMuhammad
Ib nul Hus ain b etkata :' Aku mendengar Al-As hm a' i mengatakan
tentang penafsiran sifat-sifat Nabi:

1 l:*lJf ): tetlalu fltrgg, aku mendengar seorang Arab
mengdtakan: (i.l*' e L;k ) "Dia menarik anakpanah dari
busurnya {engr{n sekudt tenaga.."

1tltfit ): yang saling masuk arltatl satu anggota tubuh ke

da,lam 
^nggota- 

tubuh yang lain karena pendek.

( l^J^itt): sangat keriting ( keriting merica ).

(,F11,), yang rambutnya bergelombang.

lriA-lt): gemuk, banyak memiliki drgng di tubuhnya.

1 iit<11;' berwajah bulat ( karena gemuk ).

(cAit ): putih kemerahan.

( 6"i!11, bola mata berwarna sangat hitam.

1 ."r.i!r): panjang bulu matanya.

( ri(f ): tulang di pertemuan kedua belikat.

ltft\t ): rambut tipis seperti bulu halus dan dada sampai
ke prfsar.

lL Dalam naskah lain tertulis: !j;i
lSaya katakan: "Yang benar ddalah yang pertama, yang disebutkan oleh Al-fuhma'i
dalam syarahnya, pada hadits berikutnya.")
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,o a .(4t): jai-janturtgan dan kaki berukuran besar.

( CP ): berialan dengan tegap.

j #t ): Jalanan menurun, dikatakan ( *r* ; (.,*ilt
9a ) "K-ami ber j alan menuruni jalanan y^rrgi rn.rrrrif rr."
' ( i#l .-p; ): maksud nya adalahujung pundak.

(;*)t ): b6rteman.

( #),t): teman.

({*nt): tiba-tiba, dikatakan , GL, *'il'Aku membuatnya
kaget ddngan sesuatu."

dv,ili :J$ t#'kt ni ,* ; *Ar sL -t
qt" .:ur * dt ^1- # G*; os, ,i)G Gi 

'; r-
cG ,Jw,q5A',#,w,) -b;-ir 6iA;'*;
Jro.l'.i',,' ta., ,o, :r-,'. ', 

-/a 
, ,

^<*: \tU ,t-1);" tA e') q]" .lt ot* itt J;t
o.. lo. , - . o' " ".oi s.c 2,-.' -ze 

tc/

,.-,-r.i"-i.Jr a|a\ rLy.;t a J?i rt4t.l": pt jN
': : /.: rro,'c,-,o ' oo " . i.:x YI; ,W]'^*; *jr.r1 ,j:lr J*i ,iQt J;
yt, ,u!,;:i',i?:r;;t; ,uii *;:';; :ra

6 rIJ ,rut A; ,:A', -Wr'Ajn ,,t;r.*.lrC
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; u J";"; *'oAt i;i ,;'r';tr'ji ,

*,F, **lt €tG,Uti s-m J*.l;r:4tr
'.,i" .o'.. 'u '.o'^"' '

ca-t;)r ** ,r"tbr JG\J gtti:t 'fri ,J-U: csy

,Ju tl ,*;ii; Ut* ,u--.tat', *ar'# ,;t.)t Gi

/o/

:rJ;f^41 u";',#;,it;:A l, ,-,3i ;t,P
/ -r o /da

6-12 DanAl-Hasan bin Ali &, i, berkata:

'Aku bertanya kepada pamanku (dari pihak ibu) Hind bin

Abi Halah ,'u diuadalahorang yang pandai menyebutkan ctr-
ciri Nabi w, akuingin dia menyebutkannya sedikit untukku

sangat Dha'if. Diriwayatkan oleh penulis, dan diriwayatkan juga oleh AthjThabrani

dan Al-Baihaqi.
(Saya katakan: "sanadnya sangat dhaif, ada dua alasan yang saya jelaskan dalam

Ash-shohihah, no: 2053. Saya telah mentakhrij penguat penggalan pertama dari

hadits ini, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Ad-Dala'il dari jalan [ain, namun di

dalamnya ada rawi bernama Ali lbn Ja'far Ibn Muhammad, tidak dikomentari dalam

Al-Kasgrf , sementara dalam Al-Mizon dia berkomentar: "Saya tidak melihat ada

seorang ulama pun yang menganggapnya lemah, benar dan juga tidak ada yang

*nngunggupnya tsiqah." Saya katakan: "Kemudian dia membawakan hadits lain

tentang keutamaan Ahlul Bait yang dia kritik habis-habisan, oleh karena itu saya

takhrij dalam Adh-Dha'ifah, no 2\22." \

Hind bin Abu Halah ini merupakan paman Hasan bin Ali, karena ia saudara tiri

ibunya (Fathimah). Dia anak lelaki Khadijah yang juga ibu dari Fathimah, ibunda

Hasan bin Ali. Hind bin Abu Halah terbunuh pada Perang Jamal. Ia berada di pihak

Ali.
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y alag bi s a aku j adikan p elaj aran, dia menga takan:'Ras ulullah
W adalah orang yang mulia dan dimuliakan, wajahnya
bersinar seperti sinar rembulan di malam bulan purnama,
lebih tirgg dari orang kebanyakan dan lebih pendek dari
orang yang jangkung berkepala besar, berambut ikal, jika
tambutnya rontok, maka beliau mencukur semuanya. Jiku
tidak, maka rambutnya tidak akan melewati ujung bawah
telinganya jika tergerai. Rasulullah ffi berkulit tetang,berdahi
lebar, beralis tebal dan pekat tapi tidak menyatu, dtantaranya
terlihat vrat sy^t^f merah, berhidung maflcung dengan
ujung kecil, di atasnya terdapat cahaya. Orang yang tidak
memperhatrkannya akan menganggapnya mancung agak
ke atas. Berjenggot lebat, berpipi lembut, bermulut lebar,
b.tgrgr rapi, memiliki bulu dada halus, leher Rasulullah ffi
seolah-olah gading yang bening semurni perak. Berpostur
sedang, berbadan tegap dan kekar, 

^ntaradada 
dan perutnya

rata,berdada lebar, berpundak lebar, bersendi besar, berbulu
sangat jarang, bulunya bersambung dari atrs dada hingga
pusar seperti sebuah garis, tidak berbulu di kedua susu, perut
dan lainnya, berambut lebat di kedua lengan dan belikat serta
di bagian atas dada. Memiliki persendian anturz- lengan dan
telapak tar'g fl yang panjang, bertelapak tangan lebar dan
b erkaki besar, berj ari- j em art p anlang. Kh w m s h b eliau (b?gtu.,
tengah dari telapak kaki yang tidak menyentuh tanah saat
menjejak) selalu kering, kedua kaki beliau halus mulus, kalau
disiram asr, maka air tersebut akan mengalir dengan cepat.

Jika Rasulullah ffi berialan, beliau berjalan dengan tegap.
Betau mengangkat kaki dengan kuat dan meletakkannya
dengan lembut, jika berjalan langkahnyapanjane. Jika beliau
berjalan, @eliau) seperti :berialan dt jalanan menurun. Jika
beliau menoleh, maka seluruh badannya ikut menoleh.
Rasulullah ffi selalu menunduk. Pandangan beliau ke tanah
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bawah tebih lamadaripada patdangan beliau ke atas. Seluruh

pandanganbeliauadalahmemperhatikan.Beliauselalu
il.r,utr. A behkang para shahabat da.f. selalu mendahuluila

dalam memberi salam."

d ,. Ju € , \. ^ 6 r z / o/ t "l / /

,'f)-,') qr" ;ur ..,i- i' );,t Jb; Q ';''e:sr :Ju

,o1* , ,,. a ' 
",'r' 

6,, :,, 
tro'r, 

: ' / /

c.rr;Yl k\-r e't d, ir oV k\ J;i otf :Jti
A, , , o / z - / 

^t 
'12 ' 

9 c
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Aku (AI-Hasan) betkata: "Tt"tj"kk"t kenl{aku [u'u

Rasulullah W berbicara!" Dia meniawab: "Rasulullah

BE selalu merenung dan selalu berpikir' tidak ada waktu

bagi beliau untuk beristirahat' Be1iau banyak diam' tidak

ffiisebutkan: "Yabdo' u (memulai)'"

(Saya katakan, "r,/t""ski; ."ia hal itu benar. Karena seperti itulah yang tercantum

aatam XitaU al-Bidovi, (hadits) riwayat Ya'qub bin Sufvan'")
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berbicara kecuali jika dibutuhkan, selalu membuka dan
menutup pembicaraan dengan (menyebut) nama Allah.ls
Beliau berbicara dengan jawami'ul kalin (pterkataan yang
ringkas padat dan proporsional, tidak bedebihan dan tidak
pula kurang).

Beliau bukaniah oraflg y^ng suka mencela atat suka
menghina. Beliau seialu memuji atas kenikmatan walaupun
sedikit dan tidak pernah mencelanya,hanya saja beliau tidak
pernah mencela makanan dan minum an atau memujinya.

Beliau tidak pernah dibuat marah oleh dunia ataupun yang
dilakukan untuknya, namun jika kebenaran dilanggur, maka
Rasulullah tidak akan meilakukan apapun karena marahnya
sampai menegakk^nrry^, Rasulullah tidak pernah marzrh
untuk dirinya sendiri dan tidak pernah berbuat untuk diri
sendiri.

JIka beliau menunjuk, maka beliau menunjuk dengan
seluruh telapak-tanganflya. Jika beliau merasa takjub, maka
beliau akan rnembalikkan telapak-tang nny^. Jika beliau
b erbtcara, maka beliau akan menggunakan ny 

^, 

u . B eliau akan
menepukkan teiapak t^flgan kanannya pada baglan dalam
ibu jari kirinya.

Jika beliau sedang marah, beliau akan memalingkan muka,
dan Jlka sedang gembira, beliau akan menundukkan
kepalanya

Tawa beliau yang paling keras adalahtersenyum. Glgl beliau
tedihat seperti embun."

Dalam naskah lain disebutkan: "Dan menutupnya dengan (menyebut asma Allah
dengan menggunakan) ujung bibirnya (bergumam, Edt.). Ini adalah riwayat Ath-
Thabrani.

Makudnya, setiap kali beliau berbicara, beliau selalu menyertainya dengan
menggerakkan telapak tangannya. Hal itu ditunjukkan dengan kalimat setetahnya:
"Beliau menepukkan telapak tangan kanannya....,,
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A1-Hasan -.nguru'kan: "Aku *t"y""tUunyikan ha( ttu dan

Ai-Husain beberapa saat|amanya' Lalu aku memberitahunya,

riarnun aku dapatt ra telah mendahuluiku' Dia telah

menayakan k"puiurya (Hind bin Abu Halah) apay^ragtelah

aku tanyakan. Dan akupunmendapatinya telah menanyakan

kepacla ay ahnyatentang tata-cataRasulullah ffi ketika beliau
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keluar, t^ta-cara. beliau saat masuk (rumah) dan ciri-ciinya.
Dia tidak melewatl<an sedikirpun."

A1-Husain berkata: 'Akd bertanya kepada ayahku tefltarig
tlt^-c raRasulullah ffi masuk, dan keluar (rumah), serta figur
beliau." Dia tidak melewatkan sesuatupun tentaflg beliau. Al-
Husain berkata: "Aku bertanyakepada ayahku tentang (can)
Rasulullah ffi masuk rumah. Ayahku (AJi bin Abi Thalib)
menjawab: Jika beliau (Rasulullah $*) hendak masuk ke
rumahnya, maka beliau membaginya menjadi tiga, sebagian
untukuntuk Allah sebagian untuk isteri beliau, dan sebagian lagl
untuk diri beliau. I(emudian beliau membagi bagtan beliau

Allah sebagian untuk beliau, dan

^ntlre- 
urituk diri beliau sendiri dan untuk umat. Beliau

mendahuluk^n ora.trg-orang khusus daipada orang-oraflg
umum17 dan beliau tidak menyimpan/menyembunyikan
sesuatu pun dari mereka.'

Di Lntar^ gambann kehidupan beliau dalam berbagi
kepada umatnya; beliau mendahulukan orang-or^ng yzrlg
lebih :utam^, beliau membagi tergantung pada keutamaan
mereka dalam 

^gam^. 
Sebagian mereka ada yang memiliki

satu kebutuhan, sebagian lu1 ada y^ng memiliki dua
kebutuhan, dan sebagSanyanglatn adayang memiliki banyak
kebutuhan. Maka beliau menyibukkan diri dengan mereka
dan menyibukkan mereka dengan sesuatu yang baik untuk
mereka serta menyibukkan umat dari betanyakepadabeliau
dan memberitahuk^n 

^pa 
yang patut bagi mereka. Beliau

bersabda: 'Hendaknla lrang Jang hadir nenlampaikan kepada

zrangJang tidak hadir. Sampaikanlah kepadakw suatu kebutuhan

17 Yang dimaksud brang-orang khusus' adalah orang-orang sering keluar masuk
untuk bertemu beliau, seperti keempat khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali.
Sedangkan brang-orang umum' adalah mereka para shahabat yang tidak teralu
sering bertemu beliau.
'Orang-orang khusus' inilah yang banyak meriwayatkan hadits dari beliau lalu
mereka sampai kepada orang lain.
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0 rdng J) ang tida k s anggup m e r1y arnp ai kdn n)t a. Kare n a, b arangsiap a,

)tang menJalilpaikan kepada penguasa suatu kebutuhan 7rang)ang

tidal< sangtQ untuk rnerulampaikannJa, Alkh akan menguatkan

kedua kakirgtats di Hari KAFltrAt."'le

I(epada beliau tidak disebutkan selain itu, beliau tidak

menerima dari seoraflg pun selain itu. Tokoh-tokoh mereka

(kalangan shahabat) masuk menemui beliau, mereka tidak

bubar kecuali (setelah mereka mendapatkan 'sattapan

ruhani dari beliau), mereka keluar dan meniadi petuniuk

O-ag, orang lain) dengan membawa kebaikan'"

'c\t 
'ju r+,a,

,^X r^j yl

:k; |;At ih,f y i*;,;;;;;;;a;;
*;,:A'e:^;i ; a U ri P r. ;b *,,^,:t .,al
.': ,r. ', g', r.' ' 'rl{".. 'r,,i oi tt',,.
j.-,-Jl p-J,r,6t J,;; ;,A\ JV) ,;t;;\ 

'rJj'-)

,,;i,,.) * ;it Jfr ;;") fi:r ea") ,i
lz ' g!. 1,.'^'- ^lli..i,:\; i'-,* lw J( .,r!*i :\ t$"oi a;u..
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&nJ q

) jo.
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, j)v .,a\'r ;U l*itl' i., :-o't t'At r ;;
ott,oi'i,o, r"o "t1i.,i, :." 'oto'it'..c ott'oi'ACi il; ;rb "e:,be\) ,a;+) i+"er o-ro 

sQ',bss. 2,.,i, o, ,,
.ost\yS;t1t*.

ffihanhatisaatmenghadapidahsyatnyaHariKiamat.Wallahu
a'lam (Peni.).

lg Sabda beliau: " o"uii' hingga a;6ir i! mempunyai jalur periwayatan yang lain yang

bersumber dari hlil i.lamun sahadnya sangat lemah' Karena itu saya memasukkan

dalam Adh-Dha'ifah (1594).
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Al-Husain berkata: "I(emudian aku bertanya kepada
ayahku tefltang tlta-cara beliau keluar, apa. yang beliau
lakukan? Ayahku menjawab: 'Rasulullahffi selalu menahan
Iidahnya kecuali ap 

^ 
y ang. penting baglny a. B eliau berlemah-

lembut kepada mereka dan tidak membuat mereka lart2},
beliau memuliak^n ortng yang mulia dzn setiap kaum dan
menjadikanrrya sebagai pemimpin kaum tersebut. Beliau
berhati-hati dari setiap orang dan menjaga dtri dari mereka
t^np^ menghilangkan lemah-lembut dalam berperilaku dan
bertutur-k ata terhadap siapa pun."

B eliau s elalu mencari tahu tentang kead aun p 
^rL 

s hahab atnya,

beliau selalu bertanya tentang kondisi masyarakat dt
sekitarnya. Beliau menyatakan baik terhadap sesuatu yarrg
baik dan menguatkanflya, serta menyatakan jelek terhadap
sesuatu yang jelek dan melemaltkannya.

Beliau selaiu seimbang dan tidak berat sebelah. Beliau
tidak pernah lalai karena khawatir mereka juga akan lalu
dan bosan. Setiap kondisi ada pada beliau, masing-masing.
memiliki penyanggzny^. Beliau tidak pernah mengurang-
ngurangi atau melebihJebihkan dalam hal kebenaran.

[Orang-orang yang] berada di belakang beliau adilah orang-
orang terbaik. Menurut beliau, oraflg y ang p altng utama dart
mereka adalah orang yang paling menyeluruh nasih^tnya.
Dan orang yang paling agung martabat dari mereka adalah

or^ttgyangpaltng baik dalam berteman dan bersahabat."
), * . ,

"1r J- "irr 
j;; J\S :Jw ,,AX f 'A:rA :Jb

"iir 
ttb cfjjr .J, Vt -',:---,1, i* \ *, ^1;

20 Sebagaima,na.Allqh"telah rBgnyeputkan kepribadian beliau dengan sebuah ayat: 1)1
JF t rJ"-:ry .-lrr W W .:-:S "Dan sekironya kamu bersikap keras lagi berhati
kdsar, ftntuloh mereka inenjauhkan diri dori sekelilingmu...." (QS. Ali Imran: 159)
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Al-Husain berkata: 'Aku bertanya kepada ayahku tefltang

majelis beliau. Ayahku menjawab: 'Rasulullah ** tidak

berdiri dan tidak duduk kecuali dengan berdzikir. Jika beliau

mendatangi suatu kaum, maka beliau akan berdiri setelah

majelis mereka berakhir, dan beliau memerintahkan ftepada

umatnya) seperti itu.

Beliau memberikan kepada seti ap orang / teman dudukny a apa

yang mefrjadi haknya, sehingg,- ofatlgtersebut tidak mefasa

bahwa ofang lain lebih mulia danpada dirinya. seseorang

y^l.tgduduk bersama beliau atau mengobrol dengan beliau,

maka beliau akan bers abar meladeninya hingga orang itu

yang pergi. Seseorang yang meminta kepada beliau suatu

kebutuhan,makabeliau tidak pernah menolaknya dan pasti

memb e rik 
^flfly 

a. Atau ( ika tid ak, maka b eliau memb ala s nya)
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dengan perkataan yang baik. Lapang dada dan perilaku

beliau meliputi setiap orang. Seakan beliau meniadt ayah

bagi mereka, dan mereka semua sama di hadapan beliau

dalam hal memperoleh hak.

Majelis beliau adalah majelis ilmu, lemah-lembut, malu,

atnanat, dan sabar. Tidak ada suara keras di sana, tidak

ada cacat dan aib yang disingkap dan diungkapkan di

depan umum. Mereka semua sarna dan seimbang. Namun,

mereka saling berlomba (mencapai) keutamaan dengan

takwa, mereka adalah orang-oraflg yaflg rendah hati.

Mereka menghormatt yang lebih tua dan menyayangi yang

tebih muda, mendahulukan yang memiliki kebutuhan dan

melindungt/mempedakukan orang asing (dengan baik)."'
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fr;iirit ;:,;*'r^;b- ee4r *;P

Al-Husain berkata: 'Aku bertanfa Lrpulu ayahku tentang

kehidupan Nabi *E ditengah-tengah teman duduk beliau,

maka ayahku menjawab: 'Rasuiullah W selalu bermuka

cerah, berp erilaku baik, lemahJembut, tidak kas ar dan tidak

keras hati, tidak suka mencela, tidak suka mencaci, tidak

suka memaki dan tidak Pelit.

Beliau tidak mempedulikan sesuatu y^ng tidak beliau

inginkan, rlamun beliau tidak membuat orang yaflg merrg-

inginkannya b erp utus as a. Ada ttga hal y ang b eliau tinggalkan

dari dirinya: Perdebatan2l, memperbanyak22, dan sesuatu

yang tidak berguna23.

Dan tiga hal yang beliau tinggalkan dari manusia: Beliau

tidak pernah memaki seorang pun, tidak petnah mencela

seorang pun, tidak mencari-cat atb oraflg lain dan tidak

b erb ic ara ke cuali yang b eliau hanpkan p ahalany a.

Jika beliau sedang berbicara, pan hadtrin menundukkan

kepala seakan di atas kepala mereka ada burun{a.Jtkabeliau

it sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits: "Borongsiopo yang meninggalkan

perdJbafun, meskipun io benor, maka Allah okan membangunkan baginyo rumah di

beranda surga."

22 Banyak bicara ataupun menumpuk-numpuk harta. Dalam naskah lain:

"Mengagungkan diri sendiri, baik saat berjalan, duduk, dan sebagainya'"

23 Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits: "sebagai bukti bagusnya lslam

,"rnoiung adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya."

Allah Ta'ala berfirman (yang artinya) : "Don orang-orang yang menjauhkan diri dari

(perbuatan dan perkataon) yong tiada berguna'"

24 Makudnya: Mereka memuliakan beliau, mereka tidak bergerak, sebagaimana orang
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diam, makamereka mulai berb tc r . Mereka tidak bertengkar
saat bersama beliau.Jiku ada orung yang berbicara, mereka
semua diam sampai dia selesai berbicara. Pembicar^ nyaLng

mereka lakukan di sisi beliau adalahpembicaraan dalam satu
masalah.

Beliau tert^w^ jika merek 
^ 

tertawa., beliau kagum jika mereka
kagum. Beliau sabar atas pedakuan orang asing y^rug keras
dan kaku2s dalam berbicara dan meminta (sesuatu), sampai-
sampai para shahabat beliau mengharapkan merek a datang,26

beliau bersabda: " J ika kalian me lihat ada orangyang mem butuh kan
nsudttl, maka bantw/ah dia untuk memenuhi kebutuhannla!"

Beliau tidak akan menerima pujian kecuali dari orang yang
sesuai.27 Beliau tidak pernah memotong pembicaraan
seseorang sampai dia melampaui batas. Jika dia lakukan itu,
maka beliau segera memotongnya dengan larungarr 

^taubeliau berdiri."28

,,d

qlo .1r 
'V 

At ,:;, og ,Jr,, i; ,J. Ja 6L-v
',i:S 

,se *it ,;--,r;Jr 'J<,,i ,Ct"'& *,
J*tG,Lrt' Ct p'j'.; tgi' Atb'(^,iA il;

yang diatas kepalanya ada seekor burung yang hendak memangsanya. Karenanya ia
takut bergerak.

25 Disebutkan dalam sebuah-hadits bahwa Al-Khuwaishirah datang menemui beliau
saat beliau sedang membagikan ghanimah, ia berkata: "Wahai Rasulullah, berbuat
adillah!" Maka beliau menjawab: "Celaka kamu! Siapa lagi orang yang (lebih) adil
jika aku tidak bisa berbuat adil? Sungguh, aku pasti celaka dan merugi jika aku tidak
berbuat adil."

26 Makudnya: Para shahabat berharap akan orang asing datang ke majelis beliau, agar
para shahabat bisa memperoleh pelajaran dari pertanyaan orang asing tersebut,
yang tidak mereka dapatkan jika orang asing tersebut tidak datang. Sementara para
shahabat sendiri segan untuk bertanya kepada beliau.

27 Yaitu orang yang proporsional dalam memberikan pujian, tidak berlebihan.
28 Makudnya: berdiri lalu meninggalkan tempat itu.
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7Js Danlabir bin Sarnurah, raberkata:

.,Rasulullah ffi bermulut lebar, betmata besar dan tumit

kakinya kecil.,, Asy-Syu',bah berkata:'Aku b efiaLny a kepada

Sammak: Apa artinya betmulut lebar?' Dia meniawab:

,Mulut beliau besar.' Aku bertufry^i Apa aminya bermata

besar?' Dia meniawab: 'Sudut m^t^ beliau paniang'' Aku

bertanyalagi: Apa arti bertelapak kaki kecil?'Dia meniawab:

'Terdapatsedikit daging pada tumit beliau'"'
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8-30 DariJabir bin Samurah, tabetkata:

'Aku pernah melihat Rasulullah W di malam purnama'

beliaumemakaipakatanberwarnamerah,akumemandangi
beliau dan memandangi rembulan. Menurutku beliau lebih

elok daripada rembulan."

ffiehMuslimdalamKitabAl-Fadha,il,no:2339,penulisdalam
Kitab AI-Mano qib, no:3649 '

(Sayakatakan,"p"*if.iun:'gadiriwayatkanolehAth:Thayalisi'no 2408'Ahmad'

5:88, 7: 103)."

30 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis'dalam Kitab AI-Adab' no 2812'

(Saya katakan, 'atiir.iari 
'berkata: 

'Hadits ini adalah hadits hasan gharib, kami

iiduk *"ngntuhuinya kecuali dari hadits riwayat A1-Asy'ats'"'

Saya katakan: 
..Dia adalah Ibnu Siwar, dia dha,if, sebagaimana dikatakan oleh Al-

Hafizh (lbnu H"j*1, a"ti jalannya juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi' 1: 30' Abu

Asy-Syaikh aa"^ e|iii" an-NoOi bollollo hu Alaihi Wa Sallom, hal: 107' Al-Hakim'

4:1g6, dishahitxu,,"i"tnfu dan disepakati oteh Adz-Dzahabi, Ath:Thabrani dalam

At-Mu'jam Al-Kabir, no: 1842'")
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9-31 Dari Abu Ishaq, ia berkata:

I o/

-rl ..g -Qt.u
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1e I z 
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.;nr Jj"

"Seseorang ber.tanya kepada /,J,-Barz' bin Azib: Apakah
wajah Rasulullah ffi seperti pedang?' Dia menjawab: 'Tidak,
nalnufl seperti rembulan."'

'v At ,:;; cg ,JG;L'h, ;ui;;:; Gi f -\ .

'oo.,, 
-i,o, 

,,o ,){" 
'-; t

.jirr b, ,*u a ef *ti ,;di *rqrl nr

1,0-" iarteUu rruiar rit'r 4r,,iiberkata, '
"Rasulullah ffi berkulit putih, seakan dicelup dengan perak,
rambut beliau ikal."

dzt"

*'tqi, nr .v ar )irii ,^l' rL ;y;;* -r r

'a J* ir.:,' ^l; ;;tiLt' ,;eii ';, aer :Jt
,/2"'o

* {; st '* Ui't) ,i;* ,t' p.i.I.-Y ,Jr*}r
z/

31 Shahih. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shi/otu An-Nobi Shallallahu Aloihi Wa
Sollom dan penulis dalam KitabAl-Monoqib, no:3640.
(Saya katakan: Demikian juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi, 1: 32, Athllhayalisi,
no 2417, Ahmad, 4: 281, penulis berkomentar: "Hadits ini adalah hadits hasan
shahih.")
(Saya katakan: "Hadits ini memiliki cacat (penyebab kedha'ifan), namun memiliki
penguat dari hadits riwayat Jabir lbn Samurah yang sepertinya. Sanadnya shahih
dan diriwayatkan dalam Ash-Shohihah, no: 3004. " )
Shahih. Hanya diriwayatkan oleh penulis.
(Saya katakan: "Sanadnya dha'if, namun hadits ini shahih karena banyak memiliki
penguat, oleh karena itu saya riwayatkan dalam Ash-Sh ahihah, no. 2053, sebagiannya
telah berlalu di nomor: 3, 5, 6, dan sebagian yang lain akan datang. Lihat nomor:
12."\
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1,1,:3 Dari Jabir bin Abdillah, bahwa s^lry^*rr;t*; M
betsabda:

"PLra nabi dipedihatkan'kepadaku, Musa $4\ adalah salah

seoraflg di afitaLrarrya,, seakan dia seoraflg dari kabilah

Syanu'ah3a. Aku melihat 'Isa putera Maryar,r,*#\. Yang palirig

-i.ip aku lihat dengannyaadalah 'Urwah bin Mas'ud35. Dan

aku juga melihat Ibrahim $#\. Yang Paling mirip aku lihat

dengannya adalah sahabat kalian ini (yaitu Rasulutlah ffi).
Dan aku pun melihatJibril ,{*}1, yang paling mirip aku lihat

denganny a adalah Dihyah36.'

) 7 ,A
tJ'* J;bttt;:r*r*htJ;;)-e,)(.'

/9
UI

J ocz

..},l ,

33

,i
35

Shahih. Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab Al-lman, Bab: Al-Isro', no: 767,
penulis dalam Kitab Al-Monoqib, no: 3651.
(Saya katakan: 'At.:Tirmidzi berkomentar: 'Hadits ini hadits hasan shahih gharib.'

Juga diriwayatkan oleh Ahmad. Saya riwayatkan dalam Ash-shahihah, no: 1100.")

Suatu kabilah dari Yaman. Kaum lelaki dari kabilah ini bertubuh sedang; tidak kurus

dan tidak pula gemuk.

Urwah bin Mas'ud Ats-TsaqEfi. Dialah orang yang pernah diutus oleh orang-orang

Quraisy untuk menghadap Nabi ffi pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Dia telah

masuk Islam pada tahun kesembilan hijriyah. Dia merupakan salah seorang dari dua

orang yang dikatakan oleh kaum Quraisy: "Mengapa al-Qur'an ini tidak diturunkan

kepodo seorang besar dari soloh sofu dua negeri (Makkoh don Thaif) ini'" (QS' Az-

Zukhruf: 31)

Dihyah Al-Kalbiy, salah seorang shahabat yang turut serta bersama Rasulullah *
dalam beberapa peperangan, -setelah Perang Badar- dan ikut serta berbaiat di

bawah pohon (peristiwa Baiatur Ridhwan). Biasanya Jibril ,Y#1 menemui Nabi &
dalam wujud Dihyah. Dia merantau ke negeri syam lalu tinggal disana, tepatnya di

wilayah Mazzah hingga ia meninggal disana pada saat Mu',awiyyah berkuasa. Dia

diutus oleh Nabi # untuk menemui Hiraclius (Raja Romawi) dan bertemu dengan

Hiraclius di Himsh.

36
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12-37 Abu Ath-Thufail mengatakan:

'Aku melihat Nabi BE, dan tidak seorang pun di bumi ini yang
(saat ini) masih hidup yang perriah melihat beliau, kecuali
aku." Aku (perawi) berkata: "sebutkanlah kepadaku ciri-
ciri beliau (R.asulullah ffi)!" Dia menjawab: "Beliau berkulit
putih, rupawan, dan berpostur sedang."

*'rqJ, ;ur .r[ a, i;; as ,Jv .16 u.t f- \ r
i r,'. o. e | , o. oi. '- / t -4'-, n/ad 'o'-

.orirji i v rx r";)G Gi;-*ti;,o#t&i
1,3-38 Dari Itnu Abbr., iaierkata:' 

/ /

"Gigr seri Rasulullah M rapih, jika beliau berbicara, seakan

ada cahaya keluar dari sela-sela kedua gigi serinya."

;ti Lr, +q .Y

Bab 2. TF-,ntang Stempel Kenabian

37 Shahih. Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab Al-Fadho'il, no:2340.
(Saya katakin: "Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan lainJain, saya riwayatkan dalam
Ash-Shahihoh, no 2052." \

38 Sangat Dha'if. Diriwayatkan oleh Ath:Thabrani dan Al-Baihaqi, Al-Jomi' Ash-
Shoghir.
(Saya katakan: "Sanadnya sangat lemah, sebagaimana telah saya jelaskan dalam
Adh -D ha' if ah, no: 4220." )
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1,Pe As-Sa'ib bin Yazid , ra mengatakan:

..Bibiku (dari pihak ibu) mengaiakku menemui Nabi ffi,

dia mengatakan: qwahai Rasulullah, 2lnak dari saudara

p.r.*prrunku ini sedang sakit'' Maka beliau (I'{abi *'8)

meflgusap kepalaku dan mendo'akan keberkahan untukku'

I(emudian beliau berwudhu' dan aku minum dart ut bekas

wudhu, beliau, lalu aku berdiri di belakang beliau, aku

melihat cap kenabian di antara kedua Eelikat beliau, yaitu

sebesat telur burung PuYuh."

J;t :g ; ?. lt-,i:,Jo"';:" i :,\;f -\ o

' .iAr ^iI i,;,-*if 't; ^l;'xt '* *t

1,5-40 D;flJabir ti., Su*u rah,raberkata:
.Aku melihat cap/stempel kenabian di antara kedua belikat

Rasulullah ffi, sebuah gumpalan daging berwarna merah

sebesar telut burung dua."al

ffilehpenulisdalamKitabAl-Manaqib,no:3646,Al-Bukhari
dalam Kitab etn:rioioron, idtub shyotu An-Nobiy sholtoltahu Alaihi wo sollom,

KitabAl-MardhaaanKitabAd.Do,owot,MuslimdalamKitabShiJatuAn.Nobi
Shatlaltohu Alaihi Wo Sollom, no 2345'
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadils ini adalah hadits hasan shahih gharib'"'

biriwayatkan juga oleh Ath:Thabrani, no: 6680 - 6682)'"

40shahih.DiriwayatkanolehpenulisdalamKitabAl-Manaqib'no 3647'Muslim

dalam Kitab Al-Fodha'l, no:23M'
(Sayakatakan."DiriwayatkanjugaolehAth:ThabranidalamAl-Mu,jomAl-Kobir,no
1908, 1909"")

4lHaditsinitidakbertentangandenganhaditsyangdiriwayatkanolehMuslimbahwa
stempel kenabian ii, ."fl.ur deigan kulit beliau, yang ukurannya diserupakan

dengan ukuran t"lur-brrung dara. Plndapat lain mengatakan: "(Diserupakan) dalam
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L6-42 DLrr Ashim bin 'Umar bin Qatadah dari neneknya
Rumaitsah,iaberkata:

'Aku mendengar Rasulullah &8 -andaik ata aku mau mencium
cap y^rrg ada di Lntar^ kedua belikat beliau, tentu akan aku
lakukan, karena begitu dekatnya- bersabda untuk Sa'ad bin
Mu'adz (di hari dia meninggal dunia):'Ars1AllahyngMaha
P e m ura h b e rge tar ( kare n a ke m atiannlt a)."'

J;i J Ju :)ts qlivt .-Lrf i :-* i: ii -\v
- o:'",": s 

"" 
o'. ,;

lrS.,* Cfii ef drt r,+j t{i

l7'e :sli c,itJl ,Y .*.Virl-_

&zat6

U ,&t..1" fil uL, dlrl

o .i,i 
",oi. 

t o ,'.1
l}*9 a, Lo--lb qh*a.9

.J,tG^Lt_* ,i6 riuir
17-43 ,\buZud Amru bin Akhthab Al-Anshari,ia.berkata:

"Rasulullah #* bersabda kepadaku: 'Wahar Abu Zaid,

hal bentuk dan warnanya."

Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dari Jabir dalam Kitab al-Manaqib, Bukhari-
Muslim dan lbnu Majah.
(Saya katakan: Diriwayatkan juga oleh Ahmad, 6:329 dari Rumaitsah, sanadnya
shahih, kemudian juga dari Jabir, 3:296,376,341. penulis berkomentar: "Hadits ini
adalah hadits hasan shahih," diriwayatkan juga oleh Ahmad, 3:234 dan Muslim dari
riwayat Anas.")

Shahih. (Saya katakan: "Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim, juga
diriwayatkan oleh Ahmad, 5:77 dan 341, Ibnu Sa'ad, 1:426, dishahihkan oteh
Ibnu Hibban, no:2096, al-Hakim. 2:606 dan disepakati oleh Adz-Dzahabi, lafalnya
berbunyi: "Rambut yang terkumpul di belikat Rasulullah ffi.")
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mendekadah kepadaku dan usaplah punggungku!'Lalu aku

mengusap punggung beliau dar, ian-iemariku menyentuh

cap/stempel kenabr^rt." Aku (perawi) bertanya: "Apa tfri
cap/stempel kenabian?" Dia meniawab: "Gumpalan rambut

yang terkumpul."

J;, dLbrdr id; La :i';;i; -\^
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1, 8-44 Buraidah mengatakan:

"salman Al-Farisias rnenemui Rasulullah SE -ketika beliau

datang ke Madinah- dengan membawa satu nampan

yang berisi kurma muda, dia meietakkannya di hadapan

Rasulullah ffi, maka beliau bertanya: 'Wahai Salman, apa

ini?' Salman menjawab: 'sedekah untukmu dan shahabat-

shahabatrnu.'Beliau betsabda: Ambil kembali, karcna kami

tidak makan sedekah.' Maka Salman pun mengambilnya.

I(e e s okan hartrty a,S alman datang d engan memb awa namp an

serupa, dia meletakkannya di hadapan Rasulullah W, maka

beliau befianya: 'Apa ini, wahai Salman?' Salman meniawab:

'Hadiah untukmu!' Maka Rasulullah BE bersabda kepada

paln shahabatnya: Julurkana6 oleh kalian.' I(emudian Salman

memperhatikan cap kenabian di punggung Rasulullah ffi , lalu

dia pun beriman. Sebelumnya, Salman adalah budak milik
orang Yahudi, lalu RasulullahW membelinya dengan harga

sekian dirham dengan sym^t dia harus meflaltam pohon

kurma. Salman lalu meng erjakannya sampai bersemi menjadi

bibit kurma,lalu Rasulullah ffi menanam semua bibit kurma

itu, kecuali satu pohon yang ditanam oleh Umar. Di tahun

itu semua kurma berbuah, sementara kurma yang ditanam

Umar tidak berbuah, maka Rasulullah ffibertanya:'Ada apa

dengan kutma ini?' Umar meniawab: lWahai Rasulullah,

aku yang menanamnya.' LaJu Rasulullah ffi mencabutnya

Hasan. (Saya katakan: "sanadnya hasan." Juga diriwayatkan oleh Ahmad, 5:

354, sebagian-nya 5: 438,447,444 dari riwayat Salman sendiri dalam hadits yang

panjang, dishahihkan oleh lbnu Hibban, no2255, Al-Hakim, 3:599402.")

Dinisbatkan ke negeri Faris/Persia. Dia salah seorang shahabat mulia. Jauh hari

sebelum dia masuk Islam, beberapa pendeta memberitahunya akan munculnya
Nabi *E di daerah Hijaz. Pendeta itu menyebutkan ciri-ciri beliau, diantaranya: beliau

menerima hadiah, menolak sedekah, dan (pada tubuhnya ada) stempel kenabian.

Maka Salman pun ingin sekali menyelidik. Dia melakukan penyelidikan itu, dan

akhirnya dia masuk Islam.
(Saya katakan: "Kisah tentang Salman ini sangat panjang. Saya himpun dalam kitab
saya Shohih As-Siroh An-Nobawiyyah." I

Malisudnya: Julurkanlah tangan kalian dan makanlah!
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dan menarratrurryl kembali, hitggu
berbuah pada tahun berikutnya."

pohon kurma itu pun

; &r$r "re.,, q ilL,J6'Git;? *i; -tr,

u ' !,.,1 :,:1 "i..rFV 4r-a4 o)P
z a/

L9-41 Dari Abu Nadhrah Al-Auqias,taberkata:

'Aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-I(hudri tenttng ctp/
stempel Rasulutlah BE, maksudny a: cap / stempel kenabian, dia

(Abu Sa'id menjawab: '(Cap/stempel yang ada) di purlggung

beliau seolah-olah segumpal daging yarlg menoniol."'
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47 Hasin. Hanya penulis yang meriwayatkannya.
(Saya katakan, ;'sanadnya bagus, diriwayatkan juga dalam A/-Musnad, 3:69 dari

jalan lain.")

48 Nama suatu tempat di Bashrah, seperti disebutkan dalam kitab AI-Ansab. Dalam

naskah aslinya tertulis Al-Aufi, dan itu sala*r. Nama aslinya Al-Mundzir bin Malik'
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20-4e Dari Abdullah bin Sarjis, ia berkata:

'Aku datang menemui Rasulullah ffi, saat itu beliau sedang

bersama bebetapa orang shahabatnya. Lalu aku berjalan

memutar ke belakang beliau -seperti ini-. Beliau tahu apa

yang aku inginkan. Lalu beliau pun melepaskan kain yang

menutupi punggungnya, maka aku melihat c p/stempel

ftenabian) dt antara kedua belikat beliau, seperti genggaman

tangan. Di sekitarnya ada bintik-bintik kehitaman seakan-

akan sebuah kutil. Lalu,Akupun kembali (belputar) hingga

aku berhadapan dengan beliau, dan aku berkata:'semoga
Allah mengampunimu, wahatRasulullah!' Beliau menj awab :

'Demikian pula denganmu.' Orang-orang pufl menyahut:

'Rasulullah &E telah memintakan ampun untukmu.' Beliau

menjawab: 'Beflar, dan untuk kalian l:uga!

I(emudian beliau *.-tu., ayat iru: 'J-'-A)3 ,laa ";;;tt
ot;"33tj (Du, mohonlah ampunan Uagi'ao'samu daJbag
(a"i4 oiang-onng mukmin, laki-laki dan perempuan...."

(QS. Muhammad: 19)

+q .rL:, l-",nt )'4,
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49 Shahih. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Fadha'il, no:2346.
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2L-s0 Dari Anas bin Malik,iaberkrta:

,)*
'o),
o)>)

a ' 4z /
**;*

"Rambut Rasulullah M sampu di tengah-tengah (dalam
iwayat lain: di pertengahan/28) kedua telinganya.,,
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22-s1 Dari Aisy ah, ra berkata:

'Aku dan Rasulullah ffi mandi bersama dari satu wadah,
tambut beliau di atas pundak dan (sisi-sisinya) di atas daun
telinga bagian bawah."

.lt ,:;, 7s '.Iu ,Jr} 6i ; u" ii dr -yr
':Z"_til 

&;t; {)i i3 ,:i,"i
z'//

(Y , l1*
50 shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no: 4186 secara makna dalam kitab At-

Torajjul, An-Nasa'i dan Muslim dalam kitab Al-Fadha'il, no: 233g dengan lafal:
"Rambut Rasulullah & di antara kedua telinga dan pundaknya,,, dengan riwayat
yang lebih panjang dari riwayat di sini. Kemudian diriwayatkan oleh lbnu Majah dari
Anas, no: 3634 dengan lafazh: "Rambut Rasuruilah s di antara kedua telinga dan
pangkal lengannya."
(Saya katakan: "Diriwayatkan jugaoleh Ahmad, 3:113, 118, 12S, 185, 142,757,
165,203,245,249,269, Ibnu Sa'ad, 1: 428 dari berbagai jalan dari Anas dengan
lafazh yang saling berdekatan maknanya.,,)

51 shahih. Diriwayatkan oleh lbnu Majah dalam kitab Arh-Thohoroh dari Aisyah, yaitu
bagian yang ada kaitannya dengan masalah mandi, hadits no: 604, dan baliun yang
ada kaitannya dengan masalah rambut dalam Kitab al-Libas, hadits no: 3635.
(saya katakan: "Diriwayatkan juga oleh penulis dalam As-sunon secara lengkap
sebagaimana disebutkan di sini, no: 1755 dan dishahihkan olehnya. Diriwayaikan
juga oleh Abu Dawud, no:77,4187 secara terpisah, seperti halnya Ibnu Majah,
demikian juga diriwayatkan oleh lbnu Sa'ad, 1: 424, Ahmad,6: 108, 11g. .n*"niuru
tentang masalah mandi sendiri diriwayatkan oleh Al-BukhariMuslim dan lain-lain
dari berbagai jalan dari Aisyah, sebagiannya diriwayatkan dalam shohih AbuDowud,
no: 70.")
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23-s2 Dari Ummu Hani'binti Abi Thalib, ia berkata:

"Suatu saat, Rasulullah ffi datang ke Makkah, dan beliau
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memiliki empat buah iahnan rambut, (dalam suatu nwayat:

(empat) kepang/30))'
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2+-s3 Dari lbnu Abbas:

"Bahwasanya Rasulullah #f menyisir rambutnya ke belakang,

sementara kaum musyrikin menyisir rambut meteka ke

samping dan Ahli ICtab menyisir rambut mereka ke belakang.

Beliau lebih suka menyamai Atrli Kitab dalam segala hal

yang tidak diperintahkan. Di kemudian hari Rasulullah

ffi (menyisir) rambutnya (dengan cara) membelah baglan

Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab At:forajjul, no:4191 dan lbnu
Majah dalam kitab Al-Libos, no: 3631.
(Saya katakan: "Diriwayatkan juga oleh penulis dalam Kitab As-Sunon, no: 1782
dengan komentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan gharib,' Ahmad, 6:341,425, Ibnu
Sa'ad, 1: 429. sanadnya shahih.")
Ummu Hani' bemama Fakhitah atau Atikah atau Hindun, masuk Islam pada hari
pembebasan kota Makkah, Rasulullah & melamarnya namun dia menolak dan

beliau memakluminya, dialah wanita yang dikatakan oleh Rasulullah *9 di hari
pembebasan kota Makkah: "Kami telah melindungi orang yang engkau lindungi,
wahai Ummu Hani."' Dia adalah saudara kandung Ali lbn Abi Thalib, meninggal
di masa pemerintahan Muawiyah. Rasulullah $! datang ke kota Makkah setelah

hijrah ke Madinah empat kali: di waktu 'Umratul Qadha', pembebasan kota Makkah,
Ji'ranah dan Haji Wada'.

Shahih. Diriwayatkan gleh Al-Bukhari dalam kitab A,-Monoqib, Bab Shi/ofun Nobiy
Shollallahu AlaihiWo So/lom, Muslim dalam kitabAl-Fadha'il, no: 2336, Abu Dawud
dalam kitabAt:forojjul, no:4188, Ibnu Majah dalam KitabAl-Libas,no:3632, penulis

dan An-Nasa'i dalam lratab Az-Zinoh.
(Saya katakan: "Diriwayatkan juga: oleh Ibnu Sa'ad, 1: 42943O, Ahmad, 7: 287,
32O.")
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25-54 Dari Aisyah,ta berkata:

'Aku menyisir kepala Rasulullah ffi sementara aku sedang

menstruasi."
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26-ss Dari Anas bin Malik,raberkata: 
t

"Rasulullah *E seringkali memakai minyak di kepalanya,

s ering menyisir j enggo tny a, dan s eringkali memakai p enutup

54 Shahih. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Libos, Bab Tarjilul Hoidh
Zaujaho, Muslim dalam kitab Al-Haidh, no 297 , dan diriwayatkan oleh Abu Dawud
dari Aisyah dalam kitab At:farajjul, no: 4189 dengan lafazh: "Ketika aku hendak
menyisir rambut Rasulullah ffi, aku menyisirnya dari ubun-ubun beliau, kemudian
bagian depan aku sisir ke arah kedua matanya," dengan lafazh ini juga diriwayatkan
oleh lbnu Majah dalam kitab AI-Libos, no: 3633.

55 Dha'if. Dalam Al-Jomi'Ash-Shoj'hir disebutkan: "Diriwayatkan oleh AtiTirmidzi
dalam Asy-Sy amoil, dan Al-Baihaqi.
(Saya katakan: Dalam sanadnya ada dua orang rawi dhaif, dijelaskan dalam adh-
Dha'ifah, no: 2356. Ibnu Katsir mengatakan: "Dalam sanadnya ada Gharabah
[kekurangan rawi shahih] dan Nakarah [riwayatnya menyalahi riwayat lain yang
lebih shahihl.")
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27*s6 Dari Aisy ah,ia berkata: 

// /

"Rasulullah B5 suka sekali mendahulukan anggota tubuh

bagpankanan dalamhal bersuci ketika beliau bersuci, dalam

hal menyisit (rambut) ketika beliau menyisir (rambutnya),

dan dalam hal

sandal."

memakai sandal ketika beliau memakai

J,o 
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28-57 Dari Abdullah bin Mughaffal,raberkata:

"Rasulullah BE melarang menyisit rambut kecuali dilakukan

sec r jarang-1arang."

4i at * 4t7Qi, &tdr -Yl
/ , '-,1', a - - ab ,tri Jtg i*,) 4lr;rrl ,V At

Shahih.. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam lltab Ath:fhaharah, Bab
At:loyammun Fil Wudhu'dan ditambahkan lafazh: "Dan dalam segala hal," Muslim,

no: 258 dengan tambahan sempa, Abu Dawud, no: 33, penulis, An-Nasa'i dan lbnu

Majah.

Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam KitabAt:foraiiul, no: 4159, An-Nasa'i

datam Kitab ,42-Zinah, penulis dalam Kitab Al-Libos, no: 1756 dan Ibnu Hibban

dalam Shohihnya.
(Saya katakan: "Diriwayatkan juga dalam Ash-shohihoh, di sana saya bawakan

riwayat-riwayat yang menguatkannya.")
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29-s8 Dari salah seorang shahabat Nabi &8:

"Bahwasanya Rasulullah W menyisir rambutnya secara

jarang-jarang."

W 4l dtsJ q*ff .=i ;Li l-o ,.11. . o

Bab 5. TEntang Uban Kasulullah BE

30-se Dari Qatadah,ia berkata:

'Aku bertanya kepada Anas bin Malik: Apakah Rasulullah

*8 memakai inai?' Dia menjawab: 'Tidak sampai demikian,
beliau memiliki uban di antan m^ta dan telinga, akan tetapi

Abu Bakat memakai inai merah dan semu merah."'

.nr J-r,, ,.ii € -"ri v :J\seut ; ; df -r\z / 
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58 Dha'if. (Saya katakan: "Sanadnya dhail di dalamnya ada seorang rawi bernama
Yazid Abu Khalid, yaitu Ibnu Abdirrahman Ad-Dalani, dia shaduq (bisa dipercaya)
tapi banyak keliru. Hadits ini telah dicukupi keberadaannya oleh hadits Abdullah bin
Mughaffal sebelumnya." )

59 Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari tapi tidak ada penyebutan Abu Bakar,
diriwayatkan juga oleh Muslim seperti riwayat Asy-Syama'il. Diriwayatkan oleh Abu
Dawud dalam Kitab At:forajjul dengan tambahan: 'Abu Bakar dan Umar memakai
inai." Dan dalam Kitab Jom'ul Wosa'il diriwayatkan oleh Imam yang Enam (Al-

Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At:Ilrmidzi, An-Nasa'i, dan lbnu Majah).
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31.-60 Dari Anas bin Malik,raberkata

'Aku hanya menemukan di kepala dan jenggot Rasulull 
^hW

empat belas rambut putih (uban)."
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32-61Dari Simak bin Harb, raberkata:

'Aku mendengarJabir bin Samurah saat ditanya tentang uban
Rasulullah W, tu menjawab: Jrka Rasulullah ffi meminyaki
tambutnya, ttdak tedihat uban di sana. Namun jika rambut
beliau tidak diminyaki,maka akan tedihat sedikit (uban)."'

Dalam rrsrayatlain disebutkan: "Di kepala Rasulullah ffi tidak
terdapat uban melainkan sedikit di garis tengah kepaltnya.

Jika beliau memakai minyak (rambut), maka uban-uban

60 Shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitab AI-Libos dari riwayat Anas, no:
3629, bahwasanya dia tidak melihat uban selain tujuh belas atau dua puluh batang
rambut di jenggot bagian depan Rasulullah Dalam riwayat Al-Bukhari dalam Kitab
Al-Fadha'il dari Anas, ia berkata: "Di rambut dan jenggot Rasulullah S tidak terdapat
lebih dari dua puluh batang rambut putih (uban).
(Saya katakan: "Diriwayatkan oleh Ahmad, 3: 165 dengan lafazh penulis, sanadnya
shahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari-Muslim. Kemudian riwayatnya juga, 3: 100,
108, 130, 145, 160, 165, 178, 185. 188, r92, 798, 20t, 206, 276, 223, 227, 257,
254,262,266. Demikian juga Ibnu Sa'ad dengan banyak jalan dari Anas, dengan
lafal beraneka-ragam dan makna yang saling berdekatan.")

67 Shahih. Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab Al-Fadha'il, no:3344, An-Nasa'i
secara makna dalam Kitab Az-Zinoh.
(Saya katakan: "Mereka meriwayatkan - sebagaimana penulis - darijalan Abu Dawud
Ath:Thayalisi. Riwayat ini dalam Musnodnya. Diriwayatkan dalam Ash-Shahihah,
no: 3004. Lafal yang lain dishahihkan oleh Al-Hakim, 2: 607 dan disepakati oleh
Adz-Dzahabi. Diriwayatkan juga oleh Ahmad.")
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tersebut tertutupi oleh minyak."
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33-62 Dari Abdullah bin l)ma4raberkata:
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"Ub an Rasulullah ffi hany ab er jumlah s ekitar duapultrh helai

rambut putih."
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34-63 Dari Ibnu Abbas, tabetkata:

'Abu Bakm berkata: lMahai Rasululiah, engkau telah

beruban!' Beliau meniawab: 'Surat Hud, Al-S7aqi'ah, A1-

Mursalat, Amma Yatasa'alun dan ldZasysyamsu I(uwwirat

telah membuatku beruban."'
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OZ St ut it . Diriwayatkan oleh lbnu Majah dalam Kitab AI-Libos' no: 3630'

(Sayakatakan:,.DiriwayatkanjugaolehAhmad,2:g0,sanadnyadishahihkan
oleh Al-Bushairi dalam'Az-Zaro;id. Hul ini perlu ditinjau ulang, namun kita tidak

perlu untuk menjelaskannya di sini karena hadits ini shahih, dikuatkan oleh hadits

sebelumnYa.")

63 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam Kitab At:|afsir, no: 3293.

(Saya katakan: 'Atjrirmidzi berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan gharib,'

dishahihkan oleh Al-Hakim sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan disepakati oleh

Adz-Dzahabi,danmemangdemikianadanya,namundenganperbedaansanad,
dijelaskan dalam Ash-shohihah, no: 955, di sana saya sebutkan beberapa penguat

hadits ini.")
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35-64 Dari AbuJuhaifah, [ia berkata]:

"Mereka (ptan shahabat) mengatakan: '\Wahai Rasulullah,

kami melihatmu telah berub an !' B eliau menj awab :'Surat Hud
dan s auda ra-saudarany aus telah membuatku beruban."'
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36-66 Dari Abu Rimtsah At-Taimi, liim Ar-Rabba6, ia

berkata:

'Aku datzngmenemui Nabi ffi bersama puteraku, kemudian

aku memberitahu puteraku tentang beliau, aku k atakanketika

aku melihatnyz: 'Int adalah Nabi (utusan) Allah ffi, beliau

memakai dua buah pakaran (dalam n-wayat lain: dua buah

pakatan tebal bergans/63) berwarna htjau, rambut beliau

yufigfl mpak betuban, uban beliau berwarna merah."'

Shahih. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani lAl - J ami' Ash-Shogh ir).
(Saya katakan: "Sanadnya shahih seperti hadits sebelumnya.")

Dan surat-surat yang'telah disebutkan dalam hadits sebelumnya (Edt.).

Shahih. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dalam Kitab Al-Libas, no: 4065
dari Abu Rimtsah berkata: 'Aku pergi dengan ayahku menghadap Nabi *, aku

melihatnya memakai dua buah pakaian tebal bergaris berwarna hijau." Diriwayatkan
oleh An-Nasa'i dalam Klab Az-Zinah dan penulis dalam Kitab As-Sunon. Dalam
riwayat Abu Dawud darinya (Abu Rimtsah) juga dalam Kitab At:farojiul, no 4206
dengan: "Rasulullah *€ memiliki rambut yang tergerai, sebagiannya ditutupi inai,
beliau memakai dua buah pakaian tebal bergaris berwama hijau."
(Saya katakan: "Di sana penulis menghasankannya, no: 2813. diriwayatkan juga

oleh Ahmao, 2:226 -27 , 4: 763, dengan lafal yang sebagiannya adalah lafal penulis,

kemudian di tempat lain diulang dengan lafal yang lebih singkat, hal: 63. Sanadnya
shahih, dishahihkan oleh Al-Hakim ,2: t07 dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.")
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37-67 Dan dari Abu Rimtsah At-Taimi, Taim Ar-Rabbab, ia
berkata:

'Aku datang menemui Nabi ffi bersama anak laki-lakiku,
Rasulullah $fi bertanya: 'Ini puteramu?' Aku menjawab:
'Berra4 persaksikanlah dia!' Rasulullah ffi bersab da: 'Dia
tidak akan berbtat lahat kepadamu dan kamu tidak akan

berbuat jahat kep adany a.' Aku melihat uban (Rasulullah #E)

berwarna merah."
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67 Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab At:farojjul, no: 42O8, penulis
dalam Kitab As-Sunon dan An-Nasa'i. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dalam
Kitab Ad-Diyoof, no: 4495 tanpa menyebutkan tentang uban, kemudian ada
tambahan: "Kemudian Rasulullah * bersabda: 'Sesungguhnya dia tidak akan
berbuat jahat kepadamu dan kamu tida-k akan berbuat jahat kepadanya.' Kemudian
beliau membacaayat: .sri r'rs;rt't't;\i "... danseorangyangberdosatidakakan
memikul dosa orang lain..." (QS. Al-An'am: 164)
Ini adalah bantahan terhadap apa yang sebelumnya menjadi kebiasaan di kalangan
bangsa fuab di jaman Jahitiyah, mereka menghukum seseoran! karena kesalahan
kerabatnya.
(Saya katakan: "Pengalamatan riwayat ini kepada penulis tidak sepenuhnya benar,
karena penulis tidak meriwayatkan darinya selain perkataan: Aku melihat Rasulullah
9E memakai dua buah pakaian .tebal bergaris berwarna hijau,' sebagaimana
disebutkan dalam catatan untuk hadits yang telah lalu, no: 36. Maka hendaknya
diperhatikan. Sanadnya shahih. " )
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Abu'Isa mengatakan:

" Hadits ini ad alah hadit s terb aik dan teri elas yang diriway atkan

dalam bab (masalah) ini, karena. menurut rtway^t-rtwayut

yang shahih, bahwasanya Rasulullah tidak sampai beruban...

Abu Rimtsah bernama Rifa'ah bin Yatsribi at-Taimi.68

z . z o,, 
i.o,l ,;r', , 'r,'_ o, o

r-b; -[ :6r*,4 .,ql -k-, :J[! cr--a,s j-
-'. . , I ' t

.ii ,iu t&t q,l, 
":,lt

38-6e Dari Utsman bin Mauhib, rab6rkata:

'Abu Hurairah ditanya Apakah Rasulullah BE memakai

inai?' Dia menjawab:'Benar."'
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Abu 'Isa mengatakan: 'Abu 'IJwanah ^"iiuy^d^i nuarr,

ini dari 'Utsman bin Abdillah bin Mauhib,lalu ia mengatakar
'Dari Ummu Salamah."'7o
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Dinisbatkan ke Yatsrib -ialah satu nama Madinah di masa jahiliyah-, sedangkan

Taim adalah nama suatu kabilah.

Shahih. (Saya katakan: "Hadits ini shahih, (namun) dalam sanadnya ada rawi
bernama Syuraik, dia adalah lbnu Abdillah Al-Qadhi, sangat jelek hafalannya.
Banyak rawi tsiqah menyalahinya dan menjadikannya termasuk dalam Musnad
tJmmu Salomah, demikianlah adanya sebagaimana yang akan disebutkan oleh
penulis. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara maushul dan Ibnu Majah darinya
(Ummu Salamah), demikian juga Ahmad, 6:296,379,322,Ibnu Sa'ad, 1: 437.")

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara maushul dari Ummu Salamah dalam bab Al-
Libos, bahwa Ummu Salamah menunjukkan sehelai rambut Rasulullah ffi yang telah
dicat dengan inai. Diriwayatkan juga oleh lbnu Majah dalam Al-Libas hadits no.

3623, dari Utsman bin Mauhib, ia berkata: 'Aku menemui Ummu Salamah, lalu ia
mengeluarkan/menunjukkan sehelai rambut Rasulullah ff yang diwarnai dengan inai
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74

dan kofom (nama untuk pewarna rambut)."

Dha'if. (Saya katakan: "Sanadnya dhaif, di dalamnya ada seorang rawi bernama
An-Nadhar bin Zurarah, dia tidak dikenal, meriwayatkan dari Abu Jinab, namanya
adalah Yahya bin Abi Hayyah, dia seorang mudallis.")

Seorang shahabiyah yang namanya diganti oleh Rasulullah S menjadi Laila.

Nama ibunya, dinisbatkan kepada Khashashah bin Amr bin Ka'ab"

(Saya katakan: "Yang benar adalah 1i, (dengan 'ain) sebagaimana disebutkan dalam
Kitab Syorh Al-Qari'dan yang lainnya. Sedangkan Syaikh yang ragu-ragu adalah
guru Imam At:Tirmidzi, yaitu Ibrahim bin Harun.")

75 Shahih. (Saya katakan: "Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim, hanya
penulis yang meriwayatkannya tanpa imam enam yang lain.")
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39 J 1 D art Al-J ahdzamahT2, isteri Basyir Ibnul KhashashiyahT3,

taberkata:

'Aku melihat Rasulullah ffi keluar dari rumahnya dengan

kepala tidak tertutup, beliau habis mandi, di kepalanya ada

warrra tnli." Atau ia (perawi) meflgatakan: "Bekas inai,"
Syaikh (perawi) r^gltt-tlgu.1 4

,o 't z

oPt

40J5 Dari Anas berkata:

'Aku melihat rambut Rasulullah ffi diUea LnaL."
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41.J6 Dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, iaberkata:

'Aku melihat rambut Rasulullah Wy^ngdiberi inai di tempat

Aflas."77

Hasan. (Saya katakan: "Sanadnya shahih, juga sampai kepada Ibnu Aqil, riwayat
haditsnya hasan.")

Imam An-Nawawi berkata: "Yang benar adalah bahwa beliau (Rasulullah *)
mewarnai rambutnya dengan inai sekali waktu, seperti ditunjukkan oleh hadits Ibnu
Umar dalam Ash-Shahihain, dan di lain waktu tidak beliau lakukan' Lalu sang perawi
(Abdullah bin Muhammad bin Aqil) menceritakan semua yang ia ketahui, dan ia

orang yang jujur. Wallahu a'lam."
(Saya katakan: "Sanad hadits Ibnu Aqil hasan, sedangkan sanad hadits Anas adalah

shahih. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi lafazh hadits tersebut

-secara zhahir- menyelisihi hadits Anas sebelumnya (no.26\ dari semua jalur sanadnya,

yang telah saya tunjukkan pada ta'liq atas hadits Anas setelahnya. Sebagiannya dari jalur

Humaid yang dia riwayatkan dari Anas. Lafazh haditsnya berbunyi: "Sesungguhnya

Rasulullah * sama sekali tidak pernah mewarnai rambut dengan inai. Hanya ada

sedikit (rambut) putih di bagian depan jenggot beliau (tepatnya) di dasu. Dan di kepala

beliau ada sedikit uban, yang nyaris tidak terlihat." Diriwayatkan oleh Ahmad (3:266),

Ibnu Sa'ad (1: 431). Sanadnya shahih sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafizh (lbnu

Hajar Al-Asqalani) dalam Fathul Bori bab Shifofu An-Nobiy 48. Lalu bagaimana cara

memadukan hadits ini dengan perkataan Anas: 'Aku melihat rambut beliau diwarnai
dengan inai." Jawabannya ada pada hadits Anas sendiri yang diriwayatkan oleh Ibnu
Aqil, ia berkata: 'Anas bin Malik datang ke Madinah. Saat itu yang I'nenjadi gubemur

adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mengutus seseorang unfuk menemui
Anas. Ia berpesan kepada utusannya: 'Tanyakan kepada Anas, apakah Rasulullah BE

pernah mewamai rambutnya, karena aku pernah melihat sehelai rambut beliau yang

telah diwarnai.' Lalu Anas menjawab: 'sesungguhnya Rasulullah & dikarunia (rambut)

hitam. Jika kuhitung jumlah uban beliau di rambut dan jenggot beliau, pasti jumlahnya

tidak lebih dari dua belas helai. Adapun rambut yang diwarnai adalah wama minyak
wangi yangbiasa digunakan untukwewangian pada rambut Rasulullah *8." Dikeluarkan

oteh Al-Hakim (2: 607\ dan berkata: "sanadnya shahih," dan disepakati oleh Adz-

Dzahabi.")
(Saya katakan: "Berdasarkan hadits ini, maka maksud mewarnai rambut dengan inai
diatas adalah dengan minyak wangi, bukan dengan inai. Dengan demikian tidak ada

pertentangan antara dua hadits Anas tersebut. Wallohu a'lam."
Akan tetapi, pernyataan Anas yang menyebutkan bahwa Nabi *E tidak pernah

mewarnai rambut dengan inai menyelisihi hadits Ummu Salamah dan hadits yang

semakna dengan iiu, tentang mewarnai rambut Rasulullah ffi dengan inai dan kotom
(nama suatu jenis pewarna). Tidak diragukan lagi bahwa 'khabar yang menetapkan
sesuatu' harus didahulukan daripada 'khabar yang meniadakan sesuatu', karena

adanya tambahan pengetahuan. Dan tambahan pengetahuan dari orang yang

terpercaya dapat diterima, sebagaimana ditetapkan oleh llmu Ushul (Musthalah

Hadits). Karena itu, tidak ada jalan lain kecuali memadukan antara hadits-hadits
tersebut, sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi diatas, dan Al-Hafizh (lbnu Hajar)
dalam Fofhul Bori, serta Ibnu Katsir dalam A/-Bidoyah Wa An-Nihayah.")

63

Figur Rasulullah $iE A



ffi +l )"H C.s,=J;ti u +q'v
Bab 7. TEntang Celak Kasululhh B$

r;kr,rv *3y:'.* i':,.,,rY i:.'f 
-,r,

'r:Jt 4) At ;-;"uY,jlY
42J8 Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi ffi bersabda:

,.Pakailah oleh kalian celak Itsmid, karena celak tersebut

menaiamkan penglih ztzn dan menumbuhkan rambut'"

t o J/ 9 t'

.F<- ilK- 
^S 

.*r< erq,r, ;ur t; ';t'"oi 'i:)
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Ibnu Abbas mengiraze, bahwa Rasulullah $& .tt.*ltit i .^iun

celakyangRasulollahpakaiuntukbetcelaksetiaprnafam
(dalam oiuyurlain: Sebelum tidur dengan ltsmid/49)' tigu

kalidisini(matakanan)danttgakalidisini(matakiri).

'. 6 , ,. l.o 
t.
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/ / \ ^/ ,g
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ffileh rbnu Majah dalam .klt* !ryhi?oi-1";,'l?1,''n"'
#ffi;;;ri,"vlil*"rehAn-Nasa'idalam.kitabAz':::l:^P:21!;!!!;
Ef :T:iyff ,' 

:'#ffi;; ;",s"i i;ir, 
"ebasaiSanl 

s?1i,1"]i'-\1i1:lillln::
ff:fi ;,%. ";;;;ii.*'p?'tu'nu 

diriwav.atkan 9"1i"l1 liLg::l]P: ill:
;jf ;#i#;;;;;;;, iJi"ss" menjadi shahjh, telah saea riwaeatk::1"11:

ash-Shahihah , no, oii, iZ'q dan lain sebagainya' Akan datang dari jalan yang lain

pada hadits nomor: 55'")

TgsangatDha,if.Yangdimakud.mengira,disinihanyalahmurnisebuahkata-kata,
bukan keraguan Yang sebenarnYa'
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43-80 DanJabt, (bi, Abdillah), taberkata:

"Rasulullah *E bersabda: 'Pakailah oleh kalian Itsmid ketika
hendak tidur, karena celak tersebut menajamkan penglihatan
dan menumbuhkan rambut."'

,&)qp ir ,rr- a' i;: JG ,Jrt *V ,.t ,e -tt

44-81Dari Ibnu Abbas, raberkata:

"Rasulullah &8 bersabda: 'Celak terbaik kahan adoJahltsmid,
karena celak tersebut menajamkan penglihatan dan meflum-
buhkan rambut."'

.1 ,,
:*:

45-82 Dari Ibnu Umat, ia berkata:

Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Ath:fhibb, bab Al-Amru Bil
Kuhl, no:3878, di sana ada tambahan yang lafalnya sebagai berikut: "Pakailah oleh
kalian pakaian berwarna putih, karena pakaian berwarna putih adalah sebaik-baik
pakaian kalian, dan kafanilah mayat kalian dengannya." Diriwayatkan juga oleh
Ibnu Majah dalam kitab Ath:fhibb, kitab no: 31, kitab no:25, hadits no: 3497 dan
3878, penulis dalam kitab Al-Libas, no 1757.
(Saya katakan: "[Dengan keterangan diatas] diduga mereka semua meriwayatkannya
dari Jabir, padahal tidak demikian adanya. Mereka.meriwayatkannya dari Ibnu
Abbas, kecuali Ibnu Majah yang meriwayatkannya dari Jabir, hadits nomor pertama
(3497), yang benar adalah hadits nomor: 3496, kemudian hadits nomor kedua
(3878), yang benar adalah hadits nomor: 3497, yaitu hadits riwayat Ibnu Abbas yang
akan disebutkan setelahnya. Dalam riwayat penulis ada tambahan bahwa Rasulullah
&3 memakai celak ketika hendak tidur, sama seperti riwayat sebelumnya.")

Shahih. (Saya katakan: "Sanadnyashahih sesuaidengansyaratMuslim, diriwayatkan
oleh An-Nasa'i dalam kitab Az-Zinah, Ibnu Majah dalam kitab Arh:fhibb, no:3497
sebagaimana telah saya sebutkan di atas.")

Shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kilab Ath-Thibb, nomor: 3495.
(Saya katakan: Dan dishahihkan oleh Al-Hakim dan Adz-Dzahabi. Dalam sanadnya
ada kelemahan, namun dikuatkan oleh hadits sebelumnya sebagaimana saya
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..Rasulullah *E bersabda: 'Pakailah oleh kalian Itsmid, karena

celak tersebut menaiamkan penglihatan dar' menumbuh-

kan rambut."'

ffi ri,l )'H gr"q ,t;+ u '-:.! 'A
Bab 8. TEntang Pakaian Kasulullah ffi

Ui;,s ,i,i'^{"
.6*;st;-ru'i;)

46-83 Dari Ummu Saiamah, ia berkata:

"Pakatan yang paling disukai oleh Rasulullah M adalah

gamis."

\ .o j z

iu\ Jr-,

47-84 Dari Asma' binti Yazid,taberkata:

--_inluurun dalam Ash-sh ahihah, no 774;')

83Shahih.DiriwayatkanolehAbuDawuddalamkitabAl.Libas,no:4025,penulis
dalam kitab Al-Libos'No: 1762 dan An-Nasa'i'

(Saya katakar, ";;;; Ln'kon1nntu'' 'Hadits ini adalah hadits hasan gharib''

Diriwayatkan j,s";dilt; M"j"h' rro: 3-51.5' Ahmad' 6:377 'Abu 
tuv-Svaikh dalam

Akhtoq An-No Aiv Siiirirn" nioiniwosollom , Al-Hakim' 2:792 dengan komentar:

'Sanadnva.h"hih,";;;';;;p"k"tioleh Adz-Dzahabi' Sava telah membahas tentang

hadits ini auruln rotilU;;d;'k";';;:4328'tahqiq kedua' vang lebih mensuatkan

keshahihahan sanadnYa'")

34Dhaif.DiriwayatkanolehAbuDawuddalamkitabAl-Libos,no:4O2T,penulisdalam
kitab AI-Libos, no: 1765, An-Nasa'i'

(Sayakatakant"Outu*''unadnyaadaseorangrawibernamaSyahrbinHausyab'
dia dhaif karena buruk hapalannya' oleh ttutJnu itu saya riwayatkan dalam Adh-

Dha'iJah, no:3457'")
Asma' binti yazid tin As-Sakan Al-Anshari adalah seorang shahabat wanita'
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gamis Rasulullah fjf* sampai di pergelangan
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48-8s Dari Mu'awiyah bin Murrah, darJ- ayahnya,ia berkata:

"Aku datang menemui Rasulullah ffi bersama beberapa
orang dari kabilah Bani Muzunah untuk berbai'at kepada
beliau. Gamis beliau tidak berkancing." Atau ra berkata:
"I(ancing gamis beliau dantalt.Aku memasukkan tanganku
di Iingkar leher gamisnya dan aku menyenruh cap/stempel

ftenabian)."

'or{l e) ^1; ht ov dt oi :c)Y u di e -tt
[r vv/-, gv,

49-86 Dari Anas bin Malik:

mendapat julukan Ummu Salamah. Al-Bukhari rperiwayatkan darinya dalam A/-
Adab Al-Mufrad dan para penulis kitab As-Sunon (Abu Dawud, At:Iirmidzi, An-
Nasa'i, dan Ibnu Majah). Dia membunuh sembilan orang tentam Romawi dengan
tiang tendanya.

Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Libas, no 4O82,lbnu Majah
dalam kitab Al-Libas, no: 3578.
(Saya katakan: "Dishahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan diriwayatkan oleh Ath-
Thayalisi, no: 7799, Ahmad, 4: 69,5:35, Ibnu Sa'ad, 1:460, Abu Asy-Syaikh, hal:
103. sanadnya shahih.")

Shahih. (Saya katakan: "Hadits ini shahih, para perawinya tsiqah. Diriwayatkan
oleh Abu Asy-Syaikh, hal: 115 dari jalan ini. Kemudian diulangi oleh penulis pada
hadits nomor: 128 -dari naskah aslinya- dari jalan lain dari riwayat Anas, di sana
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"Bahwasanya Nabi ffi (sedan g sal<tt/127' lalu) beliau keluar

sambilbersandarkepadaUsamahbinZud'Beliaumemakai
pakaian qithrilP? yurrg b.li"' sampirkan di kedua pundaknya'

i<.-rrdiutt beliau shalat bersama mereka'"
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50-88 Dari ibu Sa'id aI-i(hu dA, raberkata:

"Jiriu Rasulullah ffi memak at pakatan baru, r:;Lakz a'kan

ii.rurnrkun dengan namarryase, sorban' gamis atart

selendang'0, k.-rdi^tt Rasulullah mengucapkan: "Y^

AIIah, ."gul, puii hanya bagi-Mu sebagaimana Engkau

telah memberiku pakaian, aku memohon kepada-Mu dari

kebaikanny a dan kebaikan untuk apa dta dibuat' dan aku

87 Sejenis jubah tebal dari Yaman yang terbuat dari kapas' yang bergaris' ada warna

kemerahan. Atau sejenis ;;;ht*;;;'g bagus' biasanva didatangkan dari Bahrain'

Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab At-Libas' no: 4020' penulis

Jalam kitab A l-Lrbos, no: 1767 , dan An-Nasa'i'

(Sayakatakan:..Penulisberkomentar..Haditsiniadalahhaditshasangharib
shahih.' Diriwayatkan i'g" t1"ft fU'u Hibban' no:7M2' Ahmad' 3: 30' 50' lbnu

Sa'ad, 1:460, Abu asv-Siaiftn, t'a' 103 - 104' Abu Dawud menambahkan: "Para

shahabat Nabi ffi, itX" tlf"il"t"tt""g a*i mereka memakai pakaian baru' maka

akan dikatakan ronpuauniu,';ErsL"r"rr",nakainya hingga rusak dan semoga Allah

ada tambahan dengan sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban, no:

349 dari kedua jalannyu, Jn-ikiun pula Ahmad' 3:257 '262'281'")

menggantinYa."')
(Saya katakan: "sanadnya shahih, yaitu dari riwayat Abu Nadhrah' perawi hadits

dari Abu Sa'id Al-Khudri'")

Makudnya: Jika pakaian itu berupa sorban, beliau pun menyebutnya sorban, jika

t"t*; rnl"ndunyru*ng, beliau pun menyebutnya demikian' dan seterusnya'

Kata-kata ini (sorban, gamis, atau selendang) disebutkan dalam suatu naskah' namun

dalam naskah lainnya tidak disebutkan'
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52-e3 Dari Aun bin Abi Juhaifah dart ayahnya, taberkata:

'Aku melihat Nabi ffi memaku pakatan berwarna merah,

91

92

93

berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan kebutukan
untuk apa dia dibuat."

//z
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5L-e1 Dari Anas bin Malik, raberkata:

seakan aku melihatl<l7atan kedua betisnya."

Sulran mengatakan: "Menurutku (yu.g beliau pakai) adalah
F{tbarzh."

Shahih. Diriwayatkan oteh Al-Bukhari dalam kitab A/-Libos, bab Al-Burud Wal
Hibarah Wasy Syamalah, Muslim dalam kitab Al-Libas, no 2079, Abu Dawud dalam
kitab A/-Libas, no: 4060, penulis dalam kitab Al-Libas, no: 1788, dan An-Nasa'i.
(Saya katakan: "Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam l<litab Az-Zinah, Ibnu Sa'ad, L:

456, Ahmad, 3: 134, 184,25',, 291, Abu tuy-Syaikh, hal: 101. Penulis berkomentar:
'Hadits ini adalah hadits hasan shahih gharib."')

Hibarah adalah nama satu jenis jubah dari Yaman yang terbuat dari kapas yang
diberi hiasan.

Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
(Saya katakan: "Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di beberapa tempat dalam Shohihnya
baik secara panjang lebar maupun secara ringkas. Saya telah mengumpulkan semua
lafalnya dalam satu konteks dengan metode baru yang saya pakai dalamMukhtashar
Shohih Al-Bukhari, no: 211. diriwayatkan juga oleh Muslim, no: 503, penulis, no:
197,2812 dengan komentar: 'Hadits ini adatah hadits hasan shahih', Ahmad,4:
308 - 309, Ibnu Sa'ad, 1: 450, Abu Asy-Syaikh, hal: 106, 115 dan lain-lain. Saya
riwayatkan hadits ini dalam Shohih Abu Dawud, no: 533. Abu Juhaifah melihat Nabi
# di Bath-ha' dekat kota Makkah.")
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54-e5 Dari Ibnu Abbas, raberkata:
.,Rasulullah w bersabda: 'Pakailah oleh kalian pakatan

b erwarna putih, hend akrry a' orutrg y Lrrg ma s ih hidup di antara

kalian memakainy a, dan kafatilah orang y^flg meninggal

dunia dt arltfr,;a kalian dengan kain putih! I(arena pakatan

berwarnaputihadalahsebaik-baikpakatar,kaliaf^"'

pftm. Oi.*"V.tkan oleh penulis dalam kitab Al-Adab' no: 2815'

tS"ru f."of.un, "Penulis i".to*n'tut''Kami tidak .T?s"li11'LY^1-t*:.,*:
i,uAt, ,i*uyut Abdullah bin Hisan'' Saya katakan: "Tidak ada seorang pun yang

menganggapnya tsiqah, t"-g.iong"rr p9t;i tsiqah meriwayatkan darinya' Mungkin

karena itu Adz_Dzahabi me-n-gaiut"un aau.n e LKasyrf: 'Tsiqah.' Yang paling mendekati

kebenaran adalah perkatuurint-Hufirn (lbnu Hajar) dalam At{oqrib: 'Maqbul" vaitu

ketika dikuatkan oleh ,i*ufut iuin, dan saya tiiak mendapati adanya penguat dari

riwayat lain. Lihat kitab te-ntang bantahan saya terhadap Al-Kattani hal: 63' Akan

datang hadits lain pada bab ke-2O'")

Shahih.DiriwayatkanolehAbuDawuddalamkitabAt-Libos,no:4061,IbnuMajah
dalam kitab Al-Libos, no: 3566, penulis dalam As-Sunon'

(Saya katakan: 
*penulis u"rr.#intu, (gg4): ,Hadits ini adalah hadits hasan shahih.'

DishahihkanjugaolehlbnuHibban.HaditsinisayariwayatkandalamAl.Jona,izWa

53-s1 Dari Qailah binti Makhram ah, ra mengatakan:

.Aku meiihat Nabi ffi rnemakat d:ua buah pakaran tidak

berjahit, keduanya dicelup dengan Za'faran dan hanya

tertinggal sedikit dari bekas tty?'." Dalam hadits ini kisahnya

Bida'uha, hal:62.")
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55-e6 Dari Samurah binJundab, raberkata:

t/

€c';

"Rasulullat^, M bersabda: 'Pakailah oleh kalian pakuan
berwarna putih, karena pakaian berwarna putih lebih bersih

dan lebih baik, kafanilah denganny^ orangya'ttg meninggal

dunia dr antan kalian!"'

4
'l''

t
zd \-

.;,i, i.rl ,&
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56-e7 Dari Aisyah,ia berkata:

"Di suatu pagi, Rasulullah *8 keluar dengan memakai jubah

dari bulu berwarna hitam."

d fI-)qJ. er * Ct Li ,*'; ;riJr ,f -oY

57-e8 Dari Al-Mughirah bin Spr'bah:

Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-lsti'dzan, no: 2811, An-Nasa'i
dalam kitab Az-Zinoh dan kitab Al-Jana'iz, Ibnu Majah dalam kitab Al-Libas, no:.

3567.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih.'
Diriwayatkan juga oleh Ath:Thayalisi, no: 1800. hadits ini shahih seperti hadits
sebelumnya.")

Shahih. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Libas, no: 2787, Abu Dawud
dalam kitab Al-Libas, no: 4O32,lafalnya berbunyi sebagai berikut: "Rasulullah BE

memakaijubah panjang bergaris-gaiis dari bulu berwarna hitam," dan penulis dalam
As-Sunon.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar (2874):'Hadits ini adalah hadits hasan gharib.'
Diriwayatkan juga oleh Ahmad, 6:162, Abu Asy-Syaikh, hal: 107.")

Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Libas, no:1768.
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"Bahwasanya Nabi ffi memakai iubah Romawiee yaflgsempit

lingkar lengannya."
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Bab 9. TEntang Kasut Kasulullah #E
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58-100 Dari Abdullah bin Buraidzh darr ayahnya:

(Saya katakan: "lni adalah kekeliruan yang sangat mencolok dan p€ngurangan

yang sangat besar. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari-Muslim dan Imam Enam

vung tui", sebagaimana dia (ustadz 'lzzat 'ubaid Ad-Da'as) sebutkan sendiri dalam

catatannya pada sunan Abu Dawud, no: 149. Saya telah meriwayatkannya dalam

shohih sunon Abi Dawud, no: 146-747. Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah

hadits hasan shahih.' l)stadz'luat 'Ubaid Ad-Da'aas mengira bahwa hadits tersebut

hanya diriwayatkan oleh penulis (lmam At:Tirmidzi)'")

gg Rasulullah Bg memakai jubah ini pada Perang Thbuk (Penj')'

100 Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Ath:[hoharah, no: 155, penulis

dalam kitab Al-Adob, no:282l,lbnu Majah, dalam kitab Ath:Thaharoh dan dalam

kitab AI-Libos, no: 3620.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan, kami ketahui

hanya dari riwaYat Dilham'"')
(Saya katakan: ,,Dalam sanadnya ada kelemahan, namun ada penguatnya, oleh

kur"nu itu saya bawakan riwayatnya dalam shohih Abi Dawud, no: 1114. Kemudian

saya temukan juga penguai yang lain dalam kitab AhklaqunNobiy shallallahu Alaihi

Wa Sallam, hal: 133 seietah ini dari jalan Muhammad bin Mirdas Al-Anshari: 'Telah

menceritakan kepada kami Yahya bin Katsir: 'Telah menceritakan kepada kami Al-

Jurairi dari Abdullah bin Buraidah... dengan lafal hadits tersebut. Yahya ini; jika dia

adalah Yahya Al-Ambari, maka dia tsiqah. sedangkan jika dia adalah Yahya Al-

Bashri teman Hasan Al-Bashri, maka dia dhaif''
Dalam hadits disebutkan tentang bolehnya menerima hadiah dari Ahli Kitab, karena

pada dasarnya segala sesuatu bersifat suci, dan bolehnya mengusap kasuvsepatu.")
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"Bahwasanya An-N ajasytl0l pernah menghadi ahkan kepada

Nabi ffi sepasang kasut berwarna hitam pekat, lalu beliau

memakainya, kemudian berwudhu dan mengus ap rry a."

|d" ;i;AtJG,iG jkr i ,orJL G;t ;r -"1
\u3

59-102 Dari Abu Ishaq dari Asy-Sya'br,iaberkata:

'Al-Mughirah bin Syu'bah, ra berkata: 'Dihyah1o3 meng-

hadiahkan sepasang

memakainya."

g/ ' 'ort a/

c5;r- Y -lu"-f, e

kasut kepada Nabi &8, lalu beliau
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C'6ti *;'^l;'ot ,*

JtiJ
,a-iJl
L>.

2 09

(5$l

Yii
(Dhaif) J abir dari Amir'oo, iu mengatakan:

"Dar. sebuah jubah,lalu Rasulullah BE memakai kedua kasut

itu hingga keduanya robek. Nabi BE tidak tahuapakah kedua

101 An-Najasyi adalah gelar bagi raja-raja Habasyah (Ethiopia). Nama asli Najasyi (yang

memberi hadiah kepada Rasulullah 4E) adalah fuh-hamah. Dia salah satu dari mja-
raja yang diseru oleh Nabi * untuk masuk Islam melalui surat yang dibawa oleh
Amr bin Umayyah Adh-Dhamri. Najasyi masuk Islam pada tahun ke enam Hijriyah,
demikian menurut mayoritas ulama. Meninggal pada tahun ke sembilan Hijriyah.
Nabi &E memberitahu para shahabat tentang meninggalnya Najasyi, lalu beliau pun

shatat ghaib untuk Najasyi. Pada permulaan Islam, kaum muslimin juga pernah

hijrah ke Habasyah. Najasyi memuliakan delegasi kaum muslimin dan menolak
delegasi kuffar Quraisy yang terdiri dari Amr bin Ash (yang saat masih kafir) dan dua
sahabatnya. Sementara itu, kaum muslimin sedikit pun tidak ia ganggu.

102 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Libas, no:1766.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan gharib.' Saya

katakan: "Hadits tersebut dari jalan Abu Ishaq -yaitu Sulaiman Asy-Syaibani- shahih,

dan dari Jabir yaitu Al-Ja'fi adalah dhaif, dari jalannya diriwayatkan oleh Abu fuy-
Syaikh, hal: 105.")

103 Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, seorang shahabat mulia. Kadang-kadang Jibril turun
(kepada Rasulullah ffi) menyerupai wujud Dihyah.

104 Dia adalah Asy-Sya'bi sendiri, namanya Amir bin Syurahbil, sedangkan Jabir adalah

Jabir bin Yazid Al-Ja'fiy, ia dhaif.
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kasut itu (terbuat dan kulit binatang) yang disembelih atau

ddak.1os"
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60-106 Dari Qatadah, ia berkata:
.Aku bertanya kepada Anas bin Malik 'Bzgatrrana ciri-ciri

sandal Rasulullah SE?' Dia menjawab: 'I(edua sandal beliau

memiliki jepit."'107

qio ;'rr .V it J;t p og ,Js c6 rir o.l -r r

61-108 Dari Ibnu Abbas, taberkata:

"sandal Rasulullah BE memiliki iepit dan bertali ganda."

105 Makudnya: Beliau tidak tahu apakah keduanya terbuat dari kulit binatang yang

telah disembelih secara syar'i ataukah dari kulit bangkai, telah disamak ataukah

belum. Dalam hadits tersebut terdapat pelajaran bahwa segala sesuatu yang tidak

diketahui asal-usulnya, maka hukum asalnya adalah suci'

106 Shahih. Juga diriwayatkan oleh penulis datam kitab A l-Libos, no 7773, Abu Dawud,

no: 4133, Muslim dan An-Nasa',i, sementara riwayat Al-Bukhari dalam kiiab AI-Libos

bab QibalaniFr No'liAn-Nobiy Shallallahu Alaili Wa Sallam'

107 Kurang lebih seperti sandal jepit (Penj )

108 Shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab A/-Libos, no: 3614.

(Saya kateikan:'sanadnya shahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari-Muslim, dikuatkan

periwayatannya oleh Al-Hafizh (lbnu Hajar) dalam Fofhul Bori, kitab Al-Libas.

biriwayatkan juga oleh lbnu Sa'ad, 1: 478 secara mursal dengan lafal: 'Memiliki

penjepit dan ikatannya ganda."')
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62-1oe'Isa bin Thahman,'ia ber.kata:

'Anas bin Malik mempedihatkan kepada kami sepasang

sandal tak berbulu yang memiliki sepasang penjepit."

'Isa bin Thahman berkata: "I(emudian -setelah itu- Tsabit
memberitahuku (cerita) dari Anas bahwa sepasang sandai

itu adalah sepasang sandal Nabi ffi."

Jt;t Jt-i Ur;,'# c\ jcfr c; ; ,#.df -1r
,,i,.1 ,, o1 .'' a' )ro7,'''
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1 o D an' ll b aid bin Juiai j, b ahwa s a ny a dia A rr*utikep ad a

Ibnu Umar:

'Aku melihatmu memakai sandal tak berbulul." \a (Ibnu
Umar) menjawab: "Sesungguhnya aku melihat Rasulullah

&E memakai sandal yang tidak berbulu, beliau berwudhu'

109 Shahih. Lihat takhrij hadits sebelumnya. Hadits ini menunjukkan semangat shahabat
besar Anas bin Malik untuk bertabarruk dengan peninggalan Rasulutlah *.
(Saya katakan: "Tidak perlu merujuk kepada hadits sebelumnya, karbna hadits ini
adalah hadits lain, hadits ini diriwayatkan dari Anas bin Malik, sementara hadits
sebelumnya diriwayatkan dari lbnu Abbas. Kemudian juga tertinggal olehnya (ustad
'lzzat 'Ubaid Ad-Da'as) periwayatan Al-Bukhari dalam Aurol Al-Khums dari jalan lain
dari 'lsa bin Thahman dengan lafal hadits tersebut.")

110 Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab A/-Libos, bab An-Ni'ol As-
Sibtiyyoh, dan An-Nasa'i.
(Saya katakan: "Demikian juga Abu Dawud, no: 1772 dan seluruh penulis Kitab
As-Sunon selain Atfirmidzi. Juga diriwayatkan oleh Ahmad, 2:17,66, 110, Ibnu
Sa'ad, 1: 473, Abu Asy-Syaikh, hal: 136, diriwayatkan dalam Shahih Abu Dawud,
no: 1554.")
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sambil memakai sandal, maka aku senang memakainya'"
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64-111 Dari Abu Hurairah, ta berkata:

"sandal Rasulullah BE memiliki sepasang peniepit."
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65-112'(Dari) Amru bin Huraits, ia berkata:

'Aku melihat Rasulullah ffi shalat dengan memakai sepasang

sandal yang bertambal."113

,lo *rqr, ar & it ,:;; oi s;} ;
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66-114 Dari Abu Hutairah:

111 Shahih. (Saya katakan: "Hadits ini shahih, dikuatkan oleh hadits riwayat Anas dan

lainlain tentang pembahasan masalah ini'")

112 Shahih. (saya katakan: "Hadits ini adalah hadits shahih, para perawinya tsiqah,

hanya saja nama-nama perawi dari kalangan tabi'in tidak disebutkan. Demikian

halnya diriwayatkan oleh Ahmad, 4:3O7,5: 6, Ibnu Sa'ad, 1: 479, Abu fuy-Syaikh,

hal: 135. Akan tetapi hadits ini memiliki jalan lain dari Mutharrif bin Asy-Syikhkhir,

ia berkata: 'seorang Arab Badui memberitahuku: Aku melihat sandal Nabi kalian

bertambal.' Diriwayatkan oleh Ahmad, 5: 6,28,363 dan Ibnu Sa'ad dengan sanad

yang shahih, demikian juga dengan Abu Asy-Syaikh, hanya saja dia meriwayatkan:
iDari Mutharrif bin Abdillah dari ayahnya mengatakan:...' Al-hadits. Juga memiliki

penguat dari hadits riwayat Abu Dzar.")

113 Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa shalat dengan memakai sandal hukumnya

boleh.

114 Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud dalam kitabAl'Libas.
(Saya katakan: "Demikian pula diriwayatkan oleh penulis dalam As-Sun an, no:1775
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Bahwasanya RasulullahW bersabda: 'Jangan pernah sekali-
kali salah seorang di antara kalian belalan dengan satu

sandal. Hendaknya memakai sepasang sec rabersama-sama,
atau tidak memakainya secara bersama-sarrrra."
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Bahwasanya Nabi ffi melarang seseorarig ufltuk makan
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dengan tang n kiri dan berjaian dengan satu sandal."

r;1 :Ju *t qt .lr * #t of i|! c_i t -1^

Slt,J;iq i',1t Titit:',j,.o;r{ i3* 3*i lSt
'rlor'.r- r,ot..riri
'Lr' L.a;l-r Jd L'C;l

68-116 Dari Abu Hurairah:

Bahwasapya Rasulull^h W bersabda: "J:Irru salah seorang

r / . Ol

. ) . -;^-r){Jt

dan dishahihkan olehnya, Ibnu Majah, no: 3617, Malik di akhir Kitab A/-Muwaththa',
An-Nasa'i dalam kitab Az-Zinah, Ahmad, 2: 256, 283, 374, 4O9, 424, 430, M3,
477, 480, 497, 528 dari berbagai jalan dari Abu Hurairah). Hikmah dari larangan
ini adalah; bahwasanya memakai satu sandal adalah menyerupai syetan, haditsnya
shahih pada sebagian jalannya: 'Bahwasanya syetan berjalan dengan memakai satu
sandal.' Diriwayatkan dalam Ash-Shahihah, no: 348.")

115 Shahih. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Libas, no: 2099, Abu Dawud
dalam kitab Al-Libas, no: 4137 dengan lafal yang lebih panjang dari hadits ini, dan
An-Nasa'i dalam kitab Az-Zinah.
(Saya katakan: "Diriwayatkan juga oleh Ahmad, 3: 293, 322, 327, 344, 357, 362,
367, diriwayatkan juga oleh Malik, dan darinya diriwayatkan oleh penulis dan lain-
lain. Abu Az-Zubair secara terus-terang mengakui bahwa dia mendengar langsung
dari Jabir dalam riwayat Ahmad.")

116 Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab A/-Libos, bab: Yunjo'u No'/u A/-
Yusro, Muslim dan Abu Dawud dalam kitab Al-Libas, no: 4139, Ibnu Majah dengan
makna semisal, no:3616, penulis dalam kitabAl-Libas, no: 1780.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih.'
Diriwayatkan juga oleh Ahmad, 2:233,245, 409, 43,O, 465, 477, 497 dari berbagai
jalan dari Abu Hurairah.")
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di antara kalian memakai sandal, maka hendaknya dimulai

dari sebelah kanan. Dan jika akan melepaskannya, maka

hendaknya dimulai dari sebelah kiri. Hendaknya sebelah

kanan meniadi yang pertama kali dipakai dan meniadi yang

terakhir kali dilePaskan."'
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,,Rasulullah ffi suka memulai segala sesuatu dari sebelah

kanan sebisanya, dalam menyisir, memakai sandal dan

bersuci."
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70-11s Dari Abu Hurairah, taberkata:

"sandal Rasulullah BE memiliki sepasang peniepit, demikian

juga Abu Bakar dan Umar. Yang pertarm liali memakai

sandal bertali tunggal adalah Utsman'"

69-117 Dari Aisyah,ta berkata:

ffilehAl-BukharidalamkitabAI.Libos,bab:Yubdo,binNo,/i
bilYumna,MuslimdalamkitabAth:fhohorah'no:268'AbuDawuddalamkitabAl-
Libas, no: 4140, penulis, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan m9kn1 semisal'

(Saya katakan. "pnn,ri' uu.r.omentar (608): .Hadits ini adalah hadits hasan shahih.,

Diriwayatkan juguoinf,en*ad"6:94'130' 147' 178' 188' 2O2'270' lbnuSa'ad' 1:

386.")

118 Dhaif. (saya katakan: "Dalam sanadnya aca seorang rawi bernama Abdurrahman

iin Quii RU, ttr,u*iyah, dia matruk, didustakan oleh Abu Zur'ah dan lain-lain

sebagaimana disebutkin dala m At:foqrib. Akan tetapi diriwayatkan oleh Ath jThabrani

dalamAl.Mulo,a.i,-sl,oghirdariialanlain;dariShalihMaulaAt-Tau,amahdari
Abu Hurairah. Stratih ini mlmiliki keihaifan sebagaimana yang saya jelaskan dalam

Ar-Raudhun Nodhir, no: ll22'" )
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119 Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab A/-Libos, bab: Qou/un Nobi
Shallallahu Alaihi Wo Sollom La Yunqasyu Alo Noqsyi Khatimihi, dengan lafal:
"Cincin Nabi # terbuat dari fidhdhah (perak). Diriwayatkan juga oleh Muslim dalam
kitabAl-Libos,no2094, Ibnu Majah dalam kitab Al-Libas, no: 3641, Abu Dawud
dalam kitab Al-Khatim,bab: Fi lttikhadzi Al-Khatim, no 4276, An-Nasa'i dalam kitab
Al-Libas,bab:Fi ShifotiKhotimi An-Nobi ShallallohuAlaihiWaSallam denganlafal:
"cincin Nabi # terbuat dari perak, kepala cincinnya adalah Habasyi, ukirannya
adalah Muhammad Rasulullah." Dan diriwayatkan oleh penulis dalam kitab A/-
Libas, no 1737.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih gharib.'
Diriwayatkan juga oleh Ahmad, 3: 99, 209, 225." \

120 Makudnya: Nama pemiliknya diukir atau dipahat pada kepala cincin tersebut.
Dinamakan habasyi karena bahan bakunya berasal dari Habasyah (Ethiopia).
trbuat dari perak putih ataupun perak hitam, atau bisa juga dari akik yang bahan
bakunya juga didatangkan dari Habasyah.

121 Shahih. (Saya katakan: "Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari-Muslim.
Diriwayatkan oleh imam Ahmad, 2: 68, Abu Asy-Syaikh, hat. 130 dengan lafal yang
lebih lengkap dan tanpa lafal: 'Dan tidak memakainya,' justru lafal ini menurut saya
adalah syadz (riwayat shahih yang menyalahi riwayat yang lebih shahih, (Penj )),
karena hadits tersebut diriwayatkan dalam Ash-Shahihoin dan lain-lain dari jalan
yang lain dari Nafi' dari lbnu Umar dengan lafal: "Rasulullah 4g memiliki cincin yang
terbuat dari perak, cincin tersebut berada di tangan beliau, kemudian di tangan Abu
Bakar...,' al-hadits, akan disebutkan dalam kitab ini sebentar lagi pada hadits nomor:
76.")

79

Figur Rasulullah &k /-

Bab 11. Tbntang Cincin Rasulullah$fj

71-11e Dari Anas bin Malik,iaberkata:

"Cincin Nabi ffi terbuat dari perak, kepala cincinnya adalah

HabasJi."l2o

*; *t &3qlo,lt * at'oi ,';;rfr ;c -vr

72-121Dari Ibnu Umar:
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"Bahwasanya Nabi BE memiliki cincin yang terbuat dari

perak, beliau menggufl akannya untuk stempel' beliau tidak

memakainya."
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l3J'zDari Anas bin Malik ,raberkati
"Cincin Nabi 48 terbuat dari perak, kepala cincinnya iuga

terbuat danPerak.l23"
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I {-tz+ Dari Anas bin Malik, ia berkata:

ffi..DiriwayatkanolehAl-BukharidalamkitabAI-Libos,Abu
Dawud, no:4217,p"^"iit, i"' ti+O aun dishahihkan olehnya' Ahmad' 3: 266' Ibnu

Sa'ad, 1: 472, AbufuY-SYaikh, hal: 130'"

l23Makudnya:Sebagiankepalaterbuatdariperak.Bisajadi(kepala)cincinbeliau
" berbentuk persegi empat, untuk memudahkan mengukirnya'

(saya katakan: 
*Zhahir hadits ini bertentangan dengan Anas terdahulu: 'Dan kepala

cincinnya terbuat ta"ti p"i"ftl Habasyi'' At-nufi'tl (lbnu Hajar) menjawab bahwa

mungkin cincin beliau teuin aari satu. Atau bisa saja warna cincin tersebut adalah

warni perak Habasyi.' Wallohu o'alom'")

l24Shahih.DiriwayatkanolehpenulisdalamkitabAl-Libas,no:1747,Al-Bukhari
dalam kitab al-r-io*, t"u: Hal yui'al Noqsyu Al-Khatim kalotsata Asthur, Muslim

dalam kitab Al-Libos,'no, 20g2 dari Anas berkata: "Rasulullah #* memiliki cincin dari

perak dan diukirkan di atasnya: 'Muhammad Rasulullah'." Diriwayatkan juga oleh

Abu Dawud auru.'kituca,lJihatim,no:3214,An-Nasa'idal3m kitabAl-Libos, bab:

ShifotuKhatiminNr'O,VSl'"ff"frrhuAlaih.iWosollomWoNoqsyihi:"Rasulullah&
memiliki 

"in"in 
au.i puiulo iun diukirkan di atasnya: 'Muhammad Rasulullah'."

(Saya katakan, "Pen'utis berkomentar: 'Hadits ini idalah hadits hasan shahih gharib''

Diriwayatkanjugu ol"h lbnu Sa'ad, 1:474' 475 dan Abu fuy-Syaikh' hal: 132'

Dan riwayat a"ri iur.n vuns lain diiiwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Libos,

Bab: tttikhadzut xnrii- iointi^uBihi Asy-syoi 'a Au Li-\a\u!a Brhi.llaa Ahlil kitab

Wa Ghairihim, M";ii- dalam kitab At-Libas, no: 2O72, bab: .lttikhadzu 
An-Nobi

shallallahu Alaihi wasollom Khatimon Lammo Arado AnYaktubo lla Al-Ajom' Abu

BO
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"Ukiran di cincin Rasulullah $* adalah (Muhammad) satu

baris, (Rasul) satu baris, dan (Allah) satu baris."

o'o,.'o ,1 ,, oI ." 1. za. r', roz ,"1 o i ./
..ri:lrl; *: ql, nl ,rV dl tsl :a:"c LsfI A.b €s

g,'

.l^"{
/z

A^bL )l-'l>e///
Ag

Dan dari jalanlun, dainya (Anas bin Malik):

"Bahwasanya Nabi BE (hendak menulis) sebuah surat kepada

I(sra, I(aisar, dan Najasyt, maka dikatakan kepada beliau:

'Mereka tidak akan menerima (sebuah surat pun) kecuali
jtka ada stempelnya.' Maka Rasulullah ffi membuat cincin

yang lingkurnya, terbuat dari perak dan diukirkan padanya

Q<ata-kata): Muhammad Rasulullah. (Seringkali aku melihat
bias putihnya di telapak tangan beliau)."

,

tiy otf et qJ, .lt J; :;t/,

ai 4 c,
Cl :6;l ;.e -Vo

, / / / //
.a-"iW * t\-/ i>Ar

75-12s Dari Anas:

Dawud dalam kitab Al-Khatim, no: 4214 dengan makna semisal.")
(Saya katakan: "Diriwayatkan juga oleh imam Ahmad, 3: 169, 170, 180, 187, 198,
223,275,Ibnu Sa'ad, 1: 471 dan Abu tuy-Syaikh, hal: 131.")

125 Dhaif. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Libas, no: L746, Abu Dawud dalam
kitab Ath:Thaharah, no: 19, Ibnu Majah dalam kitab Ath-Thohoroh, bab: Dzikrullah
Ala Al-Khalo' Wol Khatim Fi Al-Khala', no: 303, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al-
Hakim.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits munkar (riwayat dhaif
menyalahi matan riwayat shahih, Penj.),' dan memang demikian adanya. Walaupun
demikian, hadits ini dishahihkan oleh penulis dan selainnya sebagaimana disebutkan
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"Bahwasanya Nabi ffi ketika hendak masuk ke kamar kecil,

beliau melepaskan cincinnya."

,td

qp Ar 
'V 

At ,:;;':rJt ,Jo';; rfr ,,,' -vr
:tC ;, ,';; ir f- G_i i € r* ,ors b *r;
), 
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a
');',

-l.r -c

76-126 Dari Ibnu IJmar,rubrrkitui 
/ /

"Rasulullah ffi memiliki sebuah cincinyang terbuat dari perak.

Cincin itu berada di tangan beliau, kemudian di tangan Abu
Bakar,kemudian.di tangan Umar, dan kemudian di t^ngan
Utsman hingga terjatuh di Sumur Aris,127 ukirannya adalah

Muhammad Rasulullah."

datam kitab-kitab takhrij dan saya jelaskan dalam lruo'ul Gho/il, hal 48 dan Dho'if
Sunan Abi Dawud, no: 4. Diriwayatkan oleh lbnu Sa'ad, L: 475 dengan sanad yang

shahih bahwasanya Al-Hasan Al-Bashri ditanya tentang seseorang yang dicincinnya
terukir salah-satu nama dari nama-nama Allah kemudian masuk ke kamar kecil. Dia
menjawab: 'Bukankah di cincip Ragutullah * tertulis salah satu ayat dari ayat-ayat
Allah?' Makudnya tulisan: il' i;:; i:*."1

126 Shahih. Diriwayatkan ole(Al-Bukhari dalam kitab A/-Libos, no: 54, An-Nasa'i, Abu
. Dawud dalam kitab Al-Khatim, no:4218 dan penulis.

(Saya katakan: "Tidak disebutkan dalam riwayat penulis, no: 7741 dan riwayat An-
Nasa'i dalam kitab Az-Zinah dengan lafal: 'Kemudian di tangan Abu Bakar.'.,' namun
lafal tersebut pada riwayat mereka berdua adalah pada hadits yang lain. Hadits ini

. juga diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Libas. Saya riwayatkan dalam lrwo'ul
Gholil, no:818.")

127 Nama sebuah sumur yang terletak di sebuah kebun di dekat Masjid Quba''
Dinisbatkan kepada nama seorang lelaki Yahudi yang bernama Aris, artinya -dalam
bahasa penduduk Syam- adalah petani.

82
/-f\ Figur Rasulullah 4E



Fli ors Bs &+l t:i, ,;;E 11, +q .\ Y

Md
Bab 12. Rasulullah ffi nfemakai Cincin di

Thngan Kanannya

a , - . i . d a'-

et.-,b "lt *V dt Ji :--tt-b c_i c Utr,'//

^-U )kw-'\a
77-tza Dari Ali bin Abi Thalib: 

// /

"Bahwasanya Nabi W memakai cincinnya di t^ng n
kanannya."

W n;, a, '* *\:J\in,ei *
I o' t

it uv it j-, ors ,;Z r. sr E j

7 8-12e Dari Hammad binr Sal amahi ia' bertata:

'Aku melihat Ibnu Abi Rafi' memakai cincin

d,f _VV

;.r'0"

di tangan

128

kanantya, maka hal itu aku tanyakan kepadaflya, dia pun
menjawab: Aku melihat Abdullah bin Ja'far memakai

Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Khatim, no 4226 dan An-
Nasa'i.
(Saya katakan: "Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari-Muslim, saya
riwayatkan dalam lrwa'ul Gholil, no: 820.")

Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Libas, no: 1744, Ibnu Majah
dalam kitab Al-Libas, no:3647 dan An-Nasa'i dalam kilab Az-Zinah.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Dan Muhammad bin Ismail (yaitu Al-Bukhari)
mengatakan: 'Hadits ini adalah hadits yang paling shahih yang diriwayatkan dari Nabi
tentang pembahasan ini.' Sanadnya shahih dan ditakhrij di sana. Bagian pertama
dari hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam At:larikh Al-Kabir, no: 914.")
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tangaflkanannya."'

z / -a - - ^ur', 
,, 

- g. ai

Jg 
"U-i 

qJr;rrl ;- jt ,tl

cincin di tangan kanannya, dan Abdullah bin Ja'far pun

mengatakan:'Bahwasaflya Rasulullah ffi memakai cincin di

/:v c -vl
c / . )d , ,.

.4r*,.l-€e-
79-130 DariJabir bin Abdillah:

"Bahwasanya Nabi ffi memakai cincin di tangan kanan

beliau."

. ta/// ,o/ ,^ \ o' o 1o r,

J'4_ JV J.t ot.f :Jt i$l * a d-dt d,f -4.

e', ^l;'h, ,* it i;;"r,s ,'JG ;i i*t'i; ^,X
' o : , t7:'.
'4i:^,-€tr-

(Hasan). 80-131 Dari Ash-Shalt birl Abdill uh, iibrrkitu,
"Ibnu Abbas memakai cincin di tangan kanannya, dan

aku mengira bahwa dia pernah mengatakan:'Bahwasanya

Rasulullah B8 memakai cincinny a di tangan kantnny a."'

, / '.,a .1 ,, ' ' e '

t^;t -rsr gur q,t" nr * dt oi ,'$ rr ,i -l r

tr!r. nc,) o." ", td'- ,.'., to.'r""'-o c

J;i r;; i\r -#'j ,oi{ J l; aei -l:i ca'8 3"
//,r//

130 Shahih. (Saya katakan: "sanadnya sangat dhaif, diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh,

hal: 124 dengan sanad lain yang serupa dalam kedhaifannya, namun matannya

shahih sesuai dengan hadits sebelum dan setelahnya.")

131 Hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Libos, no: 4229, penulis

dalam kitab Al-Libre, no 7742.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Muhammad bin Ismail (yaitu Al-Bukhari)

mengatakan: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih."')
(Sayi katakan: "Hal itu dikarenakan dalam sanadnya ada seorang rawi bernama

Ibnu Ishaq, namun dalam riwayat Abu Dawud dia berterus-terang dengan lafal

tahdits (lafal: Hoddotsani atau Hoddofsono). Diriwayatkan dalam lrwa'ul Ghalil,3:
303,304.")
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81-132 Dari Ibnu Umar:

"BahwasanyaDanwasaflya NaDl cffi memlllKl clncm yang terbuat dan
perak. Beliau menjadikan bagian kepala cincinnya di telapak

Nabi .t{.16

ffi memiliki clncm terbuat dari

t^ngar5 di sanz- diukir: Muhammad Rasulullah. Beliau
melarang seseorang ufltuk mengukirkafl seperti itu. Cincin
itulah yang kemudian jatuh dari Mu'aiqib"' di sumur Aris."

fi:$,fitt ttts ,Jri 4i ;; ryJ ; ,rzdr -^y

'6rG e ot*;''"
g)-tt+ DanJa'far bin Muhammad dun uyiinya,rai.rkutu,

132 Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab A/-Libos, bab: Nogsyul Khatim,
Muslim, dalam kitab Al-Libos, no: 2091, Abu Dawud, dalam kitab Al-Khatim, no:
42L8, penulis, An-Nasa'i dalam kitab Az-Zinah dengan makna semisal, Ibnu Majah.
No: 3645, bagian pertamanya adalah: "Bahwasanya Nabi # memiliki cincin yang
terbuat dari perak, beliau menjadikan bagian kepala cincinnya di telapak tangan."
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih."')

133 Nama seorang lelaki yang masuk Islam pada permulaan (dakwah Islam). Ikut serta
dalam Perang Badar, dan hijrah ke Habasyah (Ethiopia). Dialah yang memegang
slempeVcincin Nabi *8. Abu Bakar, Umar, dan Utsman mempekerjakannya mengunrs
baitul mal.

134 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Libas, no 1743. dan dari Ibnu
Umar dalam riwayat Abu Dawudr no: 4227: "Bahwasanya Rasulullah * memakai
cincin di tangan kirinya, Rasulullah * menjadikan bagian kepala cincinnya di telapak

' tangan," maka perbuatan Al-Hasan dan Al-Husain kemungkinan adalah mencontoh
Nabi *, karena beliau melakukannya di akhir hayatnya.
(Saya katakan: "Yang benar adalah keduanya boleh dilakukan, tidak ada dalil untuk
nasakh penghapusan suatu hukum dengan adanya hukum lain yang lebih berat atau
sama atau lebih ringan, Penj.), sedangkan hadits: 'Bahwasanya Rasulullah gg memakai
cincin di tangan kanannya kemudian merubahnya menjadi di tangan kirinya,' tidak
shahih. Disebutkan dalam kitab bna'y efJami'. Juga seperti hadits kontradiktif
dengan lafal: "Rasulullah * memakai cincin di tengan kanan dan bersabda: 'Tangan
konon lebih berhak untuk dihias daripado tangon kiri," saya riwayatkan dalam Adh-
Dha'iJah, no:5408. juga seperti perkataan 'Aisyah: "Rasulullah wafatsementara cincin
beliau berada di tangan kanannya," riwayat ini sangat dhaif. Saya jelaskan di sana
(dalam kitab Adh-Dho'ifah, no:5409. Sementara hadits Ibnu Umar syadz (riwayat
shahih menyalahi riwayat yang lebih shahih, Penj.) karena menyalahi riwayat hiqah
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'Al-Hasan dan Al-Husain memakai cincin di tangan kiri."

83-13s Dari Anas bin Ma1ik:

0/
.A;*.J , )-'l->// / - ,

dengan lafal: 'Tangan kanannya' sebagaimana disebutkan dalam hadits setelahnya,

telah saya jelaskan permasalahan ini dalam kitab lrura'ul Ghatit,3:299, 301. secara

mauquf hadits tersebut shahih dari Ibnu Umat yaitu seperti hadits Al-Hasan dan Al-

Husain dalam pembahasan ini, sanadnya shahih mauquf yang dikuatkan oleh hadits

Anas yang marfu'. Diriwayatkan oleh Muslim, dari Gabit, darinya (Anas bin Malik).

Tidak ada masalah kalau penulis mendhaifkannya sebagaimana yang akan datang

karena diriwayatkan darijalan Qatadah, sementara riwayat yang ini adalah dari jalan

Gabit, maka perhatikanlah!")

135 Shahih. (Saya katakan: "sanadnya shahih, namun oleh penulis diberi alasan

idhthirob (matannya membingungkan) dalam matannya sebagaimana dalam naskah

aslinya disebutkan setelahnya. Hal inilah yang sebelumnya saya condong kepadanya

dalam kitab A l-lrwo' . Namun sekarang saya ralat dengan mentarjih riwayat ini karena

riwayat Tsabit menguatkan riwayat Qatadah sebagaimana yang telah saya sebutkan

di atas. Oleh karena itu Ad-Daruquthni mengatakan: 'Riwayat ini benar adanya,'

-+ebelumnya di kitab lrwa'ul Ghotil- hal ini belum terlihat jelas oleh saya, maka

hendaknya pembaca merujuk hal ini di kitab lruro'ul Ghalil.")

136 Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab A/-Libos, bab: Khawatimu

Adz-Dzohob, Muslim, dalam kitab Al-Libos, bab: Tohrim Khotim Adz-Dzohab Aloa

Ar-Rijot Wo Noskhu Maa Kaana Min lboahotihi Fii Awwali Al-lslom, no: 2091, Abu

Dawud, no: 4218. dan diriwayatkan juga oteh Ibnu Majah, no: 3643 dari Ibnu Umar:

"Bahwasanya Nabi * melarang memakai cincin yang terbuat dari emas," dan

penulis, no:1741.
Hadits ini menunjukkan akan haram dan dihapuskan hukum halalnya memakai cincin
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"Bahwasanya Nabi W memakai cincinnya di tangan

kanannya."
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g4 rzoDari Ibnu Umar, ia berkata, '



"Rasulullah ffi memakai cincin yang terbuat dan emas.
Beliau memakainya di tangan kanan,maka oraLrrg-orang pun
memakai cincin yang terbuat dari emas, kemudian beliau
membuangnya, sernya bersabda: 'Aku tidak akan pernahlagp
memakainya",' mlka otufig-otang pun lalu membuang cincin
mereka."

ffi rrr )"*') + *j;6 u +q.\r

) z ^u 
/

tr>t{.:

tzd
o,'). )

4.J.9 AlJl . )-D dJJl-(J

tsab 15. Ciri-Ciri Pedang RasulullahW

,o ). ,o,o-yt q

85-137 Dari Anas, ia berkata:

"Ujung pegangan pedang Rasulullah *E terbuat dari perak."

q^oo

:)v 6e! tAr

,jG; e-no
.2,-bl gt

ll/

a
/l/ /

o/

.'9 -41
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,l 'J
!'": ":,iAr*-i L:Jl).:

o/

yang terbuat dari emas bagi pria. Hadits-hadits di atas secara umum menunjukkan
bahwa Rasulullah memakai cincin.di tangan kanan. Namun demikian, hal itu tidak
menghalangi bolehnya memakai cincin di tangan kiri sebagaimana disebutkan dalam
beberapa hadits, Wollohu a'lam.
(Saya katakan: "lnilah yang benar, lain dari yang sebelumnya beliau (ustadz'lnat
'Ubaid Ad-Da'aas) katakan bahwa yang terakhir kali Rasulullah Bg lakukan adalah
memakai cincin di tangan kiri, dan telah saya ketahui kedhaifannya. Kemudian Al-
Bukhari dalam riwayat lain menambahkan: 'Kemudian Rasulullah Sg memakai cincin
yang terbuat dari perak, maka orang-orang pun memakai cincin yang terbuat dari
perak.' Hal ini menunjukkan bahwa hadits Ibnu Umar (nomor: 81) adalah setelah
hadits ini.")

137 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Jihod, no: 1691, Abu Dawud, no:
2583, An-Nasa'i dalam kitab Az-Zinoh dan Ad-Darimi.
(Saya katakan: "Sanadnya shahih, dihasankan oleh penulis dan dianggap cacat oleh
Abu Dawud dan lain-lain dengan alasan yang tidak mencela (merusak keshahihan
sanadnya), saya telah menjelaskannya dalam htab lrwa'ul Ghalil 1822) dan dalam
kitab Shohih Abi Dawud, no 2329.")
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"Ujung pegangan pedang Rasulullah ffi terbuat dari perak'"
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87-140 Dari Hud -yaitu Ibnu Abdillah bin Sa'ad|'auo

kakeknyal al, ta b erkata'.

"Rasulullah ffi memasuki kota Makkah pada hari pembebasan

kota Makkah dan di pedangnyaada,emas dan perak'" Thalib

berkata:,.I{emudian aku b ertanya kepadanya tefltang perak,

dia menjawab: .ujung pegangan pedang beliau @asulullah

ffi) terbuat dari perak."'

c l,l, .o,
cJoPq
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ffihhaditsmursal'namundikuatkanolehhaditssebelumnya,
disebutkan oleh penulis dalam Kitab As-Sunon setelah hadits nomor: 1691' dan

diriwayatkanjugaolehAbuDawuddalamkitabAl-Jihod,no:1584'

139 Sa'id ini adalah saudara kandung Al-Hasan Al-Bashri, dia tsiqah, termasuk tabi'in

pertengahan.

140 Dhaif. Diriwayatkan oleh penulis, no: 1690, hadits ini termasuk hadits yang hanya

diriwayatkan oleh Penulis.
(Saya'katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan gharib'' Hadits

ini iermasuk dalam sikap menggampangkan Rasulullah (At:Tirmidzi) yang cukup

dikenal (di kalangan ahli hadits). Hadits ini adalah hadits munkor (riwayat dhaif yang

menyalahiriwayatshahih)karenahanyaHudyangmeriwayatkannya,danHud
majhul (tidak diketahui asal usulnya) sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qaththan

dun lain-lain, oleh karena itu saya riwayatkan dalam Adh-Dha'ifah, no:5406.")

141 Dia adalah kakeknya Hud dari pihak ibu, namanya Mazyad bin Malik Al-fuhri bin

Abdul eais, ,"o.un! shahabat yang mulia.Ada yang mengatakan: namanya adalah

Mazidah.
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gg-t+z Dari Ibnu Sirin, raberkata:
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'Aku membuat pedangku seperti pedang Samurah bin

Jundab, dan Samurah beranggapanbahwa pedangnya dibuat
sesuai dengan pedang Rasulullah ffi, pedangnya adalah

pedang Bani Hani f^h1'43 ."

ffi Ji,l )"*, L-! * d;Li 1;,:'tr .'\ I
Bab 74. Ciri-Ciri Baiu Besi RasulullahW

q1, ir J* ;\ d; tG :J$ l?r u ilt f -^q

//

142 Dhaif. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Jihad, no: 1683.
(Saya katakan: "Dan oleh penulis didhaifkan dengan komentarnya: 'Hadits ini adalah
hadits gharib, kami tidak mengetahuinya selain dari jalan ini. Yahya lbnul Qaththan
telah berkomentar tentang Utsman bin Sa'id Al-Katib dan didhaifkan karena buruk
hapalannya.' Oleh karena itu dia didhaifkan oleh Al-Hafizh (lbnu Hajar) dalam Af-
Taqrib.")

143 Bentuk pedang Bani Hanifah, yaitu Kabilahnya Musailamah Al-Kadzdzab, karena
pembuatnya berasal dari kabilah tersebut, yang dibuat sesuai dengan ciri khas pedang
mereka. Mereka memang dikenal sebagai kabilah yang mahir membuat pedang.
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89-144 Dan az-Zubair bin al-Awwam,ia berkata:

"Pada hari Perang Uhud, Rasulullah W memakai dua buah

baju besi, beliau (berusaha) naik ke atas batu tapi tidak

sanggup, kemudian beliau meminta Thalhahla5 agat duduk

di bawah beliau lalu Nabi 4E .tuik sampai di atas batu. Aku

mendengar Nabi *E bersabd a: 'Thalhah telah walrb1a6."'

a / | o - c'

|u',qp ar , 
j; it ,:it oi ,i, J +.t}lr J -q'

\.J.L)

k;,b i ,os;, 3;;'^1; oG

g0-141Dari Ash-Sha'ib bin Yazid: 
/ / // /

"Bahwasanya Rasuiullah.M di hari Perang Uhud memakai

dua buah baiu besi secara bersusun."

144 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al'Jihad, no 1792 dan dalam kitab

Al-Monaqib, no: 3739.
(Saya kaiakan: "Di tempat pertama At:Tirmidzi mengatakan: 'Hadits ini adalah

huiit hurun gharib, kami tidak mengetahuinya selain dari riwayat Muhammad bin

Ishaq.' Kemudian di tempat yang lain, At:Tirmidzi mengatakan: 'Hadits ini adalah

hadits hasan shahih gharib'. Kemungkinan lafal: 'shahih' adalah kesalahan dari para

nussokh (orang-orang yang menulis kembali menuskrip-manuskrip kuno), karena

Ibnu Ishaq, sebagaimana diketahui, ia diperdebatkan. Terlebih lagi jika melakukan

An',an (meriwayatkan hadits dengan lafal'An) sebagaimana dalam hadits ini, namun

dia berterus-terang dengan lafal ,ohdifs (meriwayatkan hadits dengan lafal hoddofsoni

atau hoddofsono) di tempat lain sebagaimana dalam kitab Shohih Abi Dawud, no

2332.")

145 Thalhah bin Ubadillah Al-Qurasyi merupakan salah seorang shahabat yang diberi

kabar gembira dengan masuk surga dan salah seorang dari enam orang Ash-habus '
Syura.-Thalhah ter[unuh pada Perang Jamal, pada usia 64 tahun, pada tahun 32

Hijriyah.

146 Arti kalimat "Thalhah telah wajib" adalah dia wajib/berhak mernperoleh surga.

147 Hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no: 2590 dari seseorang yang sudah dia

sebutkan, kemungkinan adalah Thalhah sebagaimana dalam lafal Al-Bukhari.

(Saya katakan, "tutot.il semacam ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa

tudit i.,i diriwayatkan dalam Shohih At-Bukhari, padahal tidak demikian adanya,

dan tidak ada riwayat Abu Dawud dari fuh-Sha'ib, tidak pula demikian. Yang benar

adalah bahwa riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari fuh-sha'ib bin Yazid

dari seseorang yuni t"luh dia sebutkan, yaifu bahwa hadits ini termasuk musnadnya

seseorang pada riwayat Abu Dawud, bukan musnadnya fuh-sha'ib. Juga dikatakan:

Dari Ash-Sha'ib dariseseorang dari Thalhah. Saya telah menjelaskan hal ini dalam

kitab Sunon Shohih Abi Dawid, no:2332. dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah

dalam kitab At-Jihad,bab: As-siloh, kitab no: 24,Bab no: 18, hadits no: 2805.")
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Bab 15. Ciri-ein Mighfarl48 Rasulullah BE

d z ', o - a,

-V; *) ^1; xt ,V Ct oi:euu i ,_ni;r -1\
,i J3 l;;; qr i, 4;'r ]t,iljt tGl *
rt Ju,l rlrftr ,J* dt ,fri 5:; Jb ,r rit

91-14e Dari Anas bin Malik:

/l
, e , , ,o/

.V)z-, J*g-
, z,

"Bahwasanya Nabi ffi memasuki kota Makkah [pada tahun
pembebasan kota Mal<kah/1,06] dan di kepalanya memakai
mighfar. Laht, ftetika beliau melepasnya], dikatakan kepada

beliau: Itu Ibnu I(hathal, dia bergelanrungan di tirai I(a'bah!
Beliau bersabda: Bunuh dial"'tso fibnu Syihab mengatakan:
"Telah sampai berita kepadaku bahwa saat itu Rasulullah ffi
tidak sedang berihram]."

148 Sejenis penutup kepala dari besi yang dianyam sesuai dengan ukumn kepala.
Biasanya dipakai di bawah topi/peci.

149 Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Hojj, kitab Al-Lfbas, kitab Al-
.Jihad danl<fiab Al-Maghazi, Muslim dalam kitab Al-Manasik, no: 1357, bab Jawazu
DukhuliMakkatoBiGhairilhrom, Abu Dawud dalam kitabAl-Jihad, An-Nasa'idalam
lljf:ab Az-Zinah, Ibnu Majah dalam kitab Al-Jihad, no: 2805, dan penulis dalam kitab
Al-Jihad, no:1693.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih
gharib."')

150 Karena dia murtad dari Islam dan membunuh pelayannya yang beragama Islam.
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Bab 16. Tentang Sorban. Kasulullah M

.0/

(-Y
'); 

q

92-1s1 Dad Jabir, ia mengatakan:

"Nabi ffi memasuki kota Makkah pada hari pembebasan

kota Makkah dengan memakai sorban berwarna hitam."

,,"1;,,' .1), , d. .:.
.c\),ro^,, a/L,., *: -*\Jl Ub;

93-1s2 Dari 'Amr bin Harits:

"Bahwasanya Nabi $iE berkhutbah di hadapan banyak ota,rrg

dengan memakai sorban berwarna hitam."

,*r t;i e4p ir ,v dt crE ,JC';; ,r oe -tt

151 Shahih. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Manasik, Abu Dawud dalam

kitab A/-Libos, no: 4076,lbnu Majah dalam kitab Al-Libas, no: 3585, penulis dalam

kitab AI-Jihod dan kitab At-Libos, no: 1735 dan An-Nasa'i dalam kitab Az-Zinoh.
(Saya katakan: "Juga diriwayatkan oleh lbnu Majah, no 2822,3585, Ad-Darimi, 2:

84, Ahmad, 3: 363, 387, Ibnu Sa'ad, 1: 455, Abu tuv-Svaikh, hal: 116, seluruhnva

dari Abu Az-Zubair dengan lafal tersebut. Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah

hadits hasan shahih,' dan memang demikian adanya, jika bukan karena 'an'anah
(meriwayatkan hadits dengan lafal 'an) Abu Az-Zubair pada seluruh riwayatnya.

Akan tetapi riwayat tersebut dikuatkan oleh dua riwayat lain, salah satunya dari Ibnu

Umar dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sedangkan yang lain diriwayatkan oleh

Abu Asy-Syaikh dari Anas. Juga dikuatkan oleh hadits setelahnya.")

152 Shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab A/-Libas, no: 3584 dengan

tambahan lafal: 'Berkhutbah di atas mimbar,' Abu Dawud dalam kitab AI-Libos, no:

4077, lafalnya adalah sebagai berikut: Aku melihat Nabi BE di atas mimbar, beliau

memakai sorban berwarna hitam yang kedua ujungnya tergerai di antara kedua

betikatnya.' Diriwayatkan juga oleh Muslim dalam kitabAl-Hajj,bab:JawazuDukhuli
M akkato Bi Ghairi lhr om, no 1 359, dan An-Nasa' i'
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gltsz DarilbnuUmar, taberkair: 
' / 

"

'J:Iri^Nabi Bg memakai sorban, beliau julurkan ujungnya di

^rrtma 
kedua belikatnya."

Nafi'' mengatakan: "Ibnu Umar melakukan hal itu."
'Ubaidillah mengatakan: 'Aku melihat At-Qasim bin
Muhammad dan Salim juga melakukan hal itu."

J6t G *r4,ir tL,/, of ,*,b,Jr ;r-ro
jc,;l;* 

^;t')
95-1s4 Dari Ibnu Abbas:

"Bahwasanya Nabi ffi berkhutbah di hadapan khalayak
dengan memakai sorban yang berminyuk.'ut"

153 shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Libas, no: 1736. Hadits ini
termasuk hadits yang diriwayatkan hanya oleh penulis.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan gharib.,
Saya telah meriwayatkannya dan saya sebutkan beberapa jalan dan penguat yang
menjadikannya shahih dalam kitab Ash-Shahihah, no: 716.")

154 Shahih. Hadits ini pada dasarnya adalah riwayat Al-Bukhari dalam kitab At-Manaqib,
bab: Manaqib Al-Anshar dari Ibnu Abbas, ia menyebutkan: "Dengan memakai kain
yang diselempangkan di kedua pundaknya dan memakai sorban yang berminyak,,'
kemudian dalam hadits ini ditambahkan tentang keutamaan kaum Ansar.
(saya katakan: "Diriwayatkan juga oleh Ahmad, 1:233 secara ringkas seperti riwayat
penulis.")

155 Terkena minyak yang beliau pakai untuk meminyaki rambut.
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tsab 17. Qiri-Ciri Kain Sarung Kasulullah ffi

96-156 Dari Abu Burdah dan ayahnya"l,taber(ata:

"'Aisyah 4$ menunjukkan kepada kami sebuah pakatanyarrg

kumal dan bertambal serta sebuah kain sarung yang kasar,

dia mengatakan: 'Rasulullah ffi meninggal sewaktu memakai

z I I ' o, ,t',

tlrr;y:J-*.& Ju;i ,..il\t diCir';.:'Jv,6

ot
A

(J
') ,-)) ui :Ju l;t;J, ;O)J -A .,olt J*t

- J\irt;1 ti;; t"),i
z/a'

g7-1s\ Dari al-Asy'ats bin Sulaim, ia berkata:

ffilehMuslimdalamkitabAt.Libos,haditsnomor:2080,Abu
Dawud dalam kitabAl-Libos,bab: Al-LibosAl-Ghalidh, kitab nomor: 26,Bab nomor:

8, hadits nomor: 4036, Ibnu Majah, penulis dalam kitab AI-Libos, no: 1733' dan

diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab A/-Libos dan kitab Al-Khumus.

(Saya katakan: "Demikian juga diriwayatkan oleh Ahmad, 6:32, lbnu Sa'ad, 1: 453,

Abu fuy-Syaikh, hal: 107, dalam M.ustadrak Al-Hokim,2:608'")

157 Ayahnya bernama Abu Musa Al-Asy'ari, salah seorahg shahabat yang masyhur.

158 Shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Baihaqi dalam Al-Jami',Ash-shoghir.

(Saya katakan: iDan diriwayatkan juga oleh Abu fuy-Syaikh, hal: 108 secara lebih

iingLu. dari lafal yang disebutkan" Bibi Al-Asy'ats tidak dikenal, namun hadits ini
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'Aku mendengar bibikulse (dari pihak ayah) menceritakan
(s ebuah hadits) darr p amanny 

^ 
(dari pihak ay ah) :'I(e tika aku

berjalandi kota Madinah, di belakangku ada seseorang y^ng
betkata: Angkadah kain sarungmu,karena yar,g demikian
itu adalah lebih takwa160!' Ternyata, orang tersebut adalah

Rasulullah ffi, maka aku katakan: 'Wahai Rasulullah, ini
adalah baju tebal yang bergaris-garis161.' Beliau bersabda:

'Bukankah pada diriku ada tauladan untukmu?' Lalu
aku melihat kepada kain sarung beliau hanya sampai ke

pertengahan kedua betis beliau."'

)ii:'* '; 3t:; ur< ,Jti L;i\ ; {* ,y -tn
g/

,u
j.o

i,ll
//r_o'-

cjt.f U(,o :Jb) 1Jt'^,' oleii Jl
l/

'."a

e't*il ov

,J-Ga 4,.

.,Jl

(Dhaif). 98-162 Dari Salamah bin Al-Akwa',iaberkata:

"Utsman bin 'Affan memakai kain saruflg sampai ke

pertengahan kedua betisnya dan berkata:

(Shahih) 'Demikian cara memakai kain sarung sahabatku,'

yang dia maksud adilah Nabi ffi.

memiliki penguat dari hadits riwayat Asy-Syuraid bin Suwaid yang saya riwayatkan
datam Ash-Sh ahihah, no: 1441.")

159 Nama bibi Al-fuy'ats adalah Ruham, sedangkan nama pamannya adalah Ubaid bin
Khalid Al-Muharibi.

160 Dalam naskah yang lain tertulis: 'onqo' (lebih bersih) dan 'abqo' (lebih banyak
pahalanya dan lebih kekal).

161 Pakaian yang bergaris-garis hitam dan putih.
Mungkin maksudnya: Yang dia pakai hanyalah pakaian luar yang tebal pengusir rasa

dingin, bukan pakaian utama (Penj ).

162 Dhaif. Haditsnya shahih, (namun) dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama
Musa bin 'Ubaidah, dia dhaif, namun hadits lain yang marfu' darinya (Salamah bin
Al-Akwa') banyak sekali sebagai penguat, sebagiannya disebutkan dalam kitab Al-
Misykat, (4331).

95

Figur Rasulullah # A



n' ,J-,nr J* toi:JE ci(Jt j ui-r- F -qq
c / . ot 

, o/ 
6 4

u;; ,rr;ir U; rii 'J6 c$v, )i ea ilb; et ^1;/ / . -, / o // . i , ', - / /

.oXi' a rr;I ';r" Lii;tV ,F:6.;i
99-163 lSnanin; . Oui i"arAfil,,, binAl-Yaman , ia berkata:

"Rasulullah &E memegang tulang kering betisku atau betis

beliau seray^ bersabda: 'Ini adalah tempat kain sarung.Jika

engkau enggan, makalebih ke bawah lag'.Jrka engkau tidak

mau, makatidak adatempat bagi kain sarung di kedua maia

kLki."'164

ffi J3,l 4"*:j;,i, ,.J ;ti \; +q . \ A

Bab 18. Cara Kasulullah *E tserjalan

\. ^o,tz o / / o'9 lo' Ioi..' 'r,1 l.orj ; t'
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1 00-16s duA eUu Hurauah, ru brrkutu,

163 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis datam kitab Al-Libas, no: 7784,lbnu Majah, no:

3572, An-Nasa'i dalam kitab Az-Zinah.
(saya katakan: "Demikian juga diriwayatkan oleh Ath:Ihayalisi, no: 1798 dengan

sanad yang shahih li ghairihi sebagaimana saya jelaskan dalam Ash-shahihah, no:

2366.")

164 Artinya: kedua mata kaki tidak boleh tertutup oleh pakaian (sarung, celana, jubah,

gamis, dan sebagainYa).

165 Dhaif. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Manaqib An-Nobi Shallallohu Aloihi
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'Aku tidak pernah melihat sesuatu yurrg lebih indah dari
Rasulullah ffi, seakan rnatahan beredar di wajahnya. Dan
aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih cepat

ialannya. dari Rasulullah ffi, seakan bumi dilipat bagqnya,
s esungguhnya kami telah. bersus ah- pay ah, s ementara beliau
tidak kesulitan sama-sekali."

ro , - 1:.; !)-'4 e+ =+ 
;Li 1;

Bab 19. Cara Rasulullahffi Memakai penutup
Kepala

Saya katakan: Untuk bab ini dipakai hadits Anas bin Malik
y^ngtelah bedalu di nomor:26.

ffi 1i,l )"*) + d;Li u +q .Y.
Bab 20. Cara Rasululhh Bs Duduk

o1 .'r" i, \- ',ot. "i,.,4 ...o, o ,io. c,ql" St .J- fil J;i ,>ii Ql ca,,';.,, c+ 4li J,f - \ . \
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oV At J;, q\, tJi :.)ts ,it-ir;jt -r,eu fi f-..)
-/.1,.i4t .r or;:$ ,a^A;\ eLklt *', q]r;u'

ll-,.ffi *i,l \1

Wa Sallam, no: 3650.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits gharib.'yaitu karena
dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Ibnu Lahi'ah, dia dhaif karena buruk
hapalannya, dari jalannya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, 2:3b0,380, Ibnu Sa,ad,
1: 415, Abu tuy-Syaikh, hal: 248.")
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101-166 Dari Qailah binti Makhramah:

Bahwasanya dta melihat Rasulullah M a, masjid sedang

duduk qurfushdl6', diu mengatakan: "I(etika aku melihat
Rasulullah M y^ng sedang khusyu' dalam duduknya, maka
aku pun gemetar karena ketakutan."
lo

it ,v Ct "frft 
*L f d u ,,f# -r.r

&

c-t-a,-.].-1jl

.ai\t
102-168 Dari Abbad bin Tamim danpamannyal6e (dari pihak
ayah):

"Bahwasanya dra melihat Nabi M berbaring telentang di
masjid sambil meletakkan salah satu kakinya di atas kaki
yang lain."
)r,

at ov a, i-; utr ,JG Lr:Jjr r",.-, Gi r - \ .r

166 Dhaif. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Adab, bab: Fi Julus Ar-Rajul,
no: 4847. Lihat juga At:Tirmidzi datam haditsnya nomor: 2815.
(Saya katakan: "Pertama kita katakan: 'Lihat hadits yang telah lalu nomor: 53,
sanad hadits tersebut adalah sanad hadits ini, dan pengalamatannya (ustadz'lzzat
'Ubaid Ad-Da'aas) kepada At:Tirmidzi juga diulang di sini, saya berbicara tentang
sanad hadits ini yang ringkasnya adalah bahwa sanad hadits ini mendekati hasan.
Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab A/-Adob Al-Mufrad, no: 1187. Hadits ini
memiliki penguat dari hadits riwayat Abu Umamah Al-Haritsi yang secara marfu'
dengan lafal: lJika Rasulullah * duduk, maka beliau duduk qur/usho'.' Diriwayatkan
juga oleh Abu Asy-Syaikh, hal: 247 dengan sanad yang bisa digunakan sebagai
penguat.")

167 Yaitu duduk diatas pantat dengan menempelkan kedua paha ke perut dan meletakkan
kedua tangan pada kedua kaki,/betis.

168 Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Ash-Sholoh, kitab A/-Libas dan
kitab Al-lsti'dzon, Muslim dalam kitab Al-Libas, no: 2100, Abu Dawud dalam kitab
Al-Adab, An-Nasa'i, Malik dalam kitab Ash-Sho/oh dan penulis dalam kitab Al-Adab,
no:2766.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih."')

169 Namanya Abdullah bin Zaid bin 'Ashim bin Muhammad, salah seorang shahabat
yang masyhur. Konon, dialah yang membunuh Musailamah Al-Kadzdzab.
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o.z ,u c, o ,or, , i,.q+ J-bl J>**^jl J -*I-
103-170 Dari Abu Sr'ia ut-rct ido,i^brrkur^,
"Jtka Rasulullah ffi drrdrrk di masjid17l, maka beliau duduk
sambil memeluk dengan kedua tangannya.172"

ffi +l )"*'t6k d ;\i l-'i'1-, .Y \

tiy it;i +;

tsab 21,. Cara RasulullahM Bersandar

i,
.o;t*r- 4-o;>;1 t; kZ

./ l ' /
104-ttt DariJabir bin Samurah,ta berkata:

e't

170 Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunon, Abu Dawud dalam
kitab Al-Adab, no: 4846 dan penulis.
(Saya katakan: 'jTidak ada artinya menyebutkan tentang penulis di sini, karena
yang dimaksud adalah kitab Sunonnya, dan ia tidak meriwayatkannya di sana.
Oleh karena itulah As-Suyuthi dalam Al-Jami'tidak mengalamatkannya pada At-
Tirmidzi, sementara sanadnya sendiri juga sangat dhaif, namun riwayat ini memiliki
banyak sekali riwayat lain sebagai penguat yang mana menunjukkan bahwa riwayat
ini memiliki dasar yang .kuat, sebagiannya dalam Shohih Muslim. Saya telah
meriwayatkannya dan hadits ini dalam Ash-Sh ahihah, hal 827, maka jika pembaca
suka, hendaknya merujuk ke sana.")

171 Dalam naskah lain tertulis: 'Di majelis.'

172 Duduk dengan melipat kedua kaki dan memeluknya, sebagai ganti duduk bersandar
di dinding.

173 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Adab, no:2777 dan Abu Dawud
dalam kitab Al-Libos, no:3143.
(Saya katakan: "Dan dihasankan oleh penulis. Hadits ini sesuai dengan syarat
Muslim, juga diriwayatkan oleh Ahmad, 5:86,87, Abu Asy-Syailh, hal 247.
Kemungkinan penulis tidak menshahihkannya, karena dalam naskah aslinya penulis
justeru mencelanya (nomor 162) karena hanya diriwayatkan oleh Ishaq bin Manshur
dengan lafalnya: 'Pada sebelah kirinya.' Hal ini sesuai dengan apa yang telah
sampai pada penulis, sebab riwayat ini dikuatkan oleh riwayat Abdurrazzaq yang
diriwayatkan oleh Ahmad, 5: 86, 87, dalam riwayat tersebut terdapat kisah. Riwayat
tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim, no L692, Abu Dawud, no: M22 dan juga
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"Aku melihat Rasulullah BE bersandar pada bantal ke sisi

sebelah kiri (tubuhrry a)."
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105-174 Dari Abdurrahman bin Abi Baktah, dan ayahnyal7s,

taberkatz:

"Rasulullah 4€ bersabda: 'Maukah kalian aku beritahukanlT6

tefltaflg do sa p aling bes ar di antan dosa-do sa bes ar?' Mereka

menjawab; \a, mau wahai Rasulullah.' Beliau bersabda:

'Grito) menyekutukan Allah dan durhaka"terhadap kedua

orang tua.' Rasululla.h W lalu duduk setelah sebelumnya

b er s and ar dan meng atakat'Pers ak sian p al s u atau p erkataan

dusta.' Rasulullah fH terus-menerus mengucapkannyasampai

kami mengatakan: 'seandatnya beliau diam."'

imam Ahmad, S: 1O2,103 dari jalan lain tanpa lafal: 'Bersandar.' Saya riwayatkan

dalam lruo'ul Ghalil, 7 : 354, 355.")

174 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Bin, no: L9O2, kitab Af-Tolsir

dan kitab Asy-Syahadah, Al-Bukhari dalam kitab Asy-Syohodoat, kitab lstitaobatul

Murtaddin,kitab Al-lsti'dzan dan kitab Al-Adab, Muslim dalam kitab Al-lman.

175 Namanya adalah Nufai' bin Al-Harits, salah seorang shahabat masyhur, ia lebih

dikenal dengan panggilannya (Abu Bakrah), yaitu ketika dia turun dari (dataran

tinggi) Thaif dengan memakai kerekan/katrol. Maka Nabi & memberi panggilan Abu
Bakah'. Dia seperti ujung anak panah dalam beribadah.

176 Dalam naskah lain: Aku kabarkan kepada kalian.'
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106:" Dari Abu Juhaifah, ta berkata:

"Rasulullah W bersabda:

makan dengan bersanddr,
bersandar f 125)|"

'Sedangkan aku tidak akan
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107-17e Dalj. al-Fadhl bin Abbas, taberkata:

Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Ath'imah, no: 3769, Al-
Bukhari dalam kitab Al-Ath'imah, penulis dan Ibnu Majah dalam kilab Al-Ath'imah.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar (nomor: 1831): 'Hadits ini adalah hadits hasan
shahih.' Hadits ini saya riwayatkan dalam kitab lruo'ul Ghalil, no 7966.")

Yang dimaksud bersandar disini adalah b6rsandarnya Nabi # kepada salah seorang
shahabat karena sakit, atau karena sebab yang lain. Adapun pada bab sebelumnya
adalah mengenai bersandarnya Nabi * pada saat beliau duduk.

Dhaif. (Saya katakan: "Sanadnya dhaif, namun para perawinya semuanya tsiqah
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'Aku masuk menemui Rasulullah W pada saat beliau sakit

yang menyebabkan beliau wafat. Di kepalanya ada sorban

berwarna kuning. Aku mengucapkan salam kepada beliau,

lalu beliau bersabda: '\)Vahai Ai-Fadhl!' Aku menjawab:

Aku menyambut panggilanmu, wahai Rasulullah!' Beliau
bersabda: 'I(eraskan ikatan sorban ini di kepalaku!' Aku
pun melakukannya, kemudian beliau duduk dan meletakkan

telapak tanganny^ di atas pundakku, lalu beliau berdiri
(dengan bersandar kepadaku) dan masuk ke dalam masjid."

dan dalam hadits tnr ada kisah yang cukup paniang.

;Li t1, l.\l .\r
tsab 25. Ten[ang Kehidupan Kasulullah ffi
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kecuali Atha' bin Muslim Al-Khaffaf. Al-Hafizh (lbnu Hajar) mengatakan dalam kitab
At:faqrib:'Dia shaduq dan banyak keliru." Darijalannya diriwayatkan oleh Abu Ya'la
dalam Musnadnya secara lengkap, dan dibawakan oleh Al-Haitsami dalam Mojma'
Az-Zawa;id,9: 25,26 dari. riwayat Ath:Thabrani dalam Al-Mu'iom Al-Kobir dan AI-
Mu'jam Al-Ausath dengan komentar: 'Dalam sanad riwayat Ath:Thabrani ada perawi
yang tidak aku kenal.' Adz-Dzahabi mengatakan: 'Saya khawatir riwayat ini adalah

riwayat palsu.' Lihat takhrij saya dalam kitab Fiqhus Sirah karya ustadz Muhammad
Al-Ghazali, hal: 496, cetakan keempat." )

1,02

A Figur Rasuluilah BE



, o t1 ' -, I olt lott

.LFt YI :" Vi coi.a € US U-* d
108-180 Dari Muhammad bin Sirin, taberkata:

"I(ami be rada dt temp at Abu Hurairah y angs edang me maku
dua buah pakaian berwarna merah tanah danbahan kapas,

Abu Hurairah kemudian membuang ingus di salah satunya,

kemudian dia mengucapkan: 'Bakh, bakh, (aduhai) Abu
Hurairah membuangingus (saja) di pakaian dari bahan kapas!

Padahal dulu aku pernah jatuh pingsan di antar:a mimbar
Rasulullah ffi, dan kamar'Aisyah181 kemudian datanglah

seseorang kepadaku dan meletakkan kakinya di leherku, dia

mengira aku ini gila, padahal aku tidak gila. Hal itu tidak lain

karena kelaparan (yurg menimpaku)."'
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109-182 Dari Malik bin Dinar, iaberkata:

180 Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan penulis dalam kitab Az-Zuhud, no:
2368.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih."')

Abu Hurairah adalah salah satu dari ahli suffah yang terkenal, karena ia merupakan
salah satu shahabat Rasulullah $i yang miskin. Keadaan Abu Hurairah yang kelaparan

bisa dipahami bahwa saat itu Nabi &B tidak memiliki makanan untuk diberikan
kepadanya. Makud Atfirmidzi menyebutkan hadits ini adalah untuk menunjukkan
betapa sengsaranya kehidupan Nabi 48. Seandainya pada saat itu beliau memiliki
makanan, tentu tidak akan membiarkan shahabatnya dalam keadaan seperti itu.
Wallohu o'lam.

Shahih. (Saya katakan: "Sanadnya mursal shahih, Malik bin dinar adalah seorang

Tabi'in kecil yang meriwayatkan dari Anas. Hadits ini diriwayatkan oleh Qatadah
dari Anas dengan makna semisal, akan datang dalam kitab ini pada hadist nomor:
117."\
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"Rasulullah ffi tidak pernah kenyang dari roti sama-sekali,

juga tidak dari daging kecuali kalau kedatangan tamu." Malik
mengatakan: "Aku bertanyakepada seorang Badui: Apa yang

dimaksud dengan kedatangan tamu?'Dia menjawab: 'Yaitu;
b eliau makan b ers ama- s ama deng an b any ak o raflg7 83 ."'

/o ' .ol I o u '- / e

, il.^5r ;^-, :Jb qr # JL; ;, -t I .

,* *i, A'rgv,-,t?)'?t7" ; rtt,i"ri,
' ,,.o,:'., : ,o1 , , o. 'a ' '

.^E W t, yir 'n t*rW A;J q& "It
'110-184 Dari Simak bin Harb, iaberkata:

'Aku mendengar An-Nu'man bin Basyir mengatakan:

'Bukankah sekarang kalian memiliki (segala i."i$ rr,akanan

dan minuma'ny^ngkalian kehendaki? Sungguh, aku pernah

melihat Nabi kalian ffi tidak mendapati kurma (meskipun)

yang jeleklss untuk mengganjal perutnya."'

JT \,7

.lartrr' {r -* ;,r,16.h'#

: )":
i.})r-o.l

183 Dari waktu ke waktu beliau tidak pernah kenyang, kecuali jika ada tamu yang datang,

lalu beliau (makan hingga) kenyang untuk menemani makan para tamu.

184 Shahih. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab ,Az-Zuhud, no 2977 dan penulis
dalam kitab Az -Zuhud, no 2373.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih.'
Diriwayatkan juga oleh Ahmad, 4:268,bnu Sa'ad, 1: 406, Abu Asy-Syaikh, no:275
dari berbagai jalan dari Simak dengan lafal hadits tersebut. Berbeda dengan mereka

Syu'bah mengatakan: 'Dari Simak mengatakan: Aku mendengar An-Nu'man
mengatakan: Aku mendengar Umar bin Khaththab...' kemudian dia menyebutkan
lafal hadits, sehingga hadits dijadikan dalam Musnad Umar. Diriwayatkan oleh lbnu
Majah, no:41,1t6, Ath:Thayalisi, 2:726, Ahmad, 1: 24, Ibnu Sa'ad, 1: 405, 406, dan

diriwayatkan oleh Muslim, no: 297 8.")

185 Dalam riwayat Muslim, hadits no. 2978 disebutkan: "Hari berganti, namun beliau
tidak mendapati kurma jelek (sekalipun) untuk mengganjal perutnya."
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111-186 Dari Aisyah,raberkata: "
Kami, keluarga Muhammad, pernah tinggal selama satu
bulan penuh tidak menyalak^n Lpt sama sekali. Makanan
kami hanya kurma dan air."

,Jd

qu ar 'v it J;i JLvf;,

/ zz /
112tu Dari Abu Thalhah, raberkata:

"I(ami mengadu kelaparun kepada Rasulullah ffi, kami
mengangkat satu batu dari perut kami. Ternyata Rasulullah

ffi sendiri mengangkat duabuah batu dari perut beliau."

i'^Ab si q; b U;,>"; r.r^ : *> ,: ,Su
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186 Shahih. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Az-Zuhud, no: 2972 dengan
tambahan lafal sebagai.berikut: "Hanya saja Rasulullah #g memiliki tetangga dari
kalangan Anshar, mereka memiliki kambing perah, mereka mengirimkan susu
kambing itu kepada beliau dan beliau memberikannya kepada kami."
(Saya katakan: "Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Hibah
dan kitab Ar-Riqaq, Ahmad, 6:244,lbnu Sa'ad, 1: 402,403, Abu tuy-Syaikh, hal:
274 dalam riwayatnya dan demikian juga dalam riwayat Ahmad, 6: 108, 182,237
dari banyak jalan yang lain dari 'Aisyah, dan sebuah riwayat penguat dari Abu
Hurairah dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, 1: 401.")

187 Dhaif. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Az-Zuhud, no:2372.
(Saya katakan: "Di sana penulis mendhaifkannya, sementara di sini penulis
mengatakan: 'Gharib....' Cacatnya teiletak pada seorang rawi bernama Sayyar, yaitu
Ibnu Hatim, dia shaduq dan banyak ragu sebagaimana disebutkan dalam At:faqrlb.
Dari jalannya diriwayatkan oleh Abu fuy-Syaikh, hal: 265.
Tentang Rasulullah ffi yang meletakkan batu di perutnya sebagai pengganjal rasa
lapar ada dua hadits lain yang saya riwayatkan tentang pembahasan ini dalam kitab
Ash-Shohihah, no: 1615." )
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'LFt v q'sit dhri
Abu 'Isa (At-Tirmidzi) meng ^tik^n, 

z z' / /

"Hadits ini adalah hadits gharib dan nwayat Abu Thalhah,
kami tidak mengetahuinya selain dai jalan ini. Arti dari
lafal: 'I(ami mengangkat iatu batu dari perut kami...' adalah:
mereka mengikatkan batu di perut mereka sebagai pengganjal
dari kelem ahan y ang disebabka n kelap aran."
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1'13-188 Dari Abu Hurairah, ia berkata:

"Rasulullah Sf keluar di waktu yang tidak ada seorang pun
yangkeluar atau menemui beliau. Lalu dztanglahAbu Bakar
untuk menemui beliau. Maka Rasulullah ffi bertanya: 'Apa
yang menyebabkan engkau datang, wahai Abu Bakar?'Abu
Bakar menjawab: Aku keluar untuk menemui Rasulullah,
melihat waiahnya, dan memberi salam kepadanya.' Tidak
larirrr- kemudian datanglah Umar, maka beliau bertanya:'Apa
y^ng menyebabkan engkau datang, wahai Umar?' Umar
menj awab :'Ras a Lapar, wahai Rasulullah.' Beliau (R.asulullah

BH) bersabda: Aku juga mendapti sebagian (alasan itu).'

Kemudian, mereka bertiga pun pergi menuju rumah Abu Al-
Haitsam bin At-Tayyihanl8e Al-Anshari. Dia adalah seorang
yang memiJiki banyak pohon kurma dan kambing, namun
tidak memiliki pembantu.

(Sesampainya di rumah Abu Al-Haitsam) mereka bertiga
tidak menemuk^flnya, lalu mereka beftanya kepada
isterinya: 'Mana suamimu?' Sang isteri menjawab: 'Dia pers
untuk mengambilkan at t^w^r untuk kami.' Tidak lama
kemudian datanglah Abu Al-Haitsam dengan membawa

188 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalamkltab Az-Zuhud, no: 2370 dan para penulis
Kitab As-Sunon.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih gharib.'
Pengalamatan kepada para penulis Kitab As-Sunon adalah suatu kekeliruan, yang
meriwayatkannya hanya Abu Dawud, no: 5128, kemudian Ibnu Majah, no 3745
hanya dari sabda beliau (Rasulullah ff): 'Orang yang dimintai pendapat adalah
orang yang diserahi amanat,' kemudian An-Nasa'i dalam kitab Al-Bai'at hanya akhir
hadits dari sabda Rasulullah &: 'Sesungguhnya Allah tidaklah mengutus seorang
nabi atau....' Sebatas ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu'alloq dalam kitab
Al-Ahkam dari Abu Salamah dari Abu Hurairah saja. Kemudian diriwayatkan secara
maushul darinya (Abu Salamah) dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id bersamaan secara
ringkas dengan makna semisal, takhrijnya disebutkan dalam Kitab Ash-Shahihah,
1641. bagian pertama sampai pada lafal: 'Kalian akan dimintai pertanggung
jawabannya di Hari Kiamat,' diriwayatkan oleh Muslim, no: 2038 dari jalan Abu
Hazim dari Abu Hurairah, dan Abu asy-Syaikh, hal 27V271dari jalan Abu Salamah
dari Abu Hurairah.")

189 Nama aslinya adalah Malik bin AtTayyihan.

108

/-T\ Figur Rasulultah ffi



temp ayan air dengan b erjalan ters eok- s eokl e0. I{emudian dia
meletakkafl tempayan tersebut, lalu menemui Nabi ffi dan
memeluklel serta menebusnyale2,lalu dia menga)ak mercka
perg ke kebunnya dan'menggelar tikar untuk mereka.
Lalu dia pers ke salah satu pohon kurma dan membawa
setandan kurma muda dan dia letakkan di atas tikar tersebut.
I(emudian Nabi ffi bertanya: 'Tidakkah engkau pilihkan
bagi kami ruthable3nya?' Dta menjawab:'Wahai Rasulullah,
sesungguhnya aku suka kalau anda sekalian memilih antara
ruthab dan busrleonyu.'

Lalu mereka pun makan dan minum dan ur itu. I(emudian
beliau (Rasulullah ffi) bersabda: 'Ini -dan demi jiwaku
yang berada di tangan-Nya- adalah termasuk kenikmatan
yllag kalian akan dimirLt^Lpefianggungiawabannya di Hari
I(iamat kelak; naungan nan sejuk, ruthab nan lezat dan ur
(minuman) nan dingin.'

I(emudian, Abu Al-Haitsam pers untuk membuatkan
makanan bagi mereka, maka Nabi ffi bersab da Janganlah
engkau menyembelih untuk karni kambing yang memiliki
susu!' Maka dia (Abu Al-Haitsam) menyembelih seekor
kambing muda jantan dail menghidangkanflya, mereka pun
makan, Rasulullah ffi bertanya: Apakah engkau memiliki
pembantu?' Dia menjawab:'Tidak.' Rasulullah ffi bersabda:

Jika nanti kita mend apatkantawanan p erarlg,ma,ka datanglah
kepada kami!'

190 Karena beratnya tempayan.

191 (Saya katakan: "Dari sini dapat disimpulkan bahwa berpelukan saat bertemu adalah
boleh, apalagi jika karena adanya rasa rindu yang menggebu. Jika tidak, maka
berpelukan setiap kali bertemu tidak disyariatkan, karena larangan mengenai hal itu.
Sebagaimana disebutkan dalam Ash-Shohihoh ( 160).")

192 Yaitu dengan kata-kata: ,1i1 c-i 6rL,
193 Yaitu kurma matang, tapi masih basah, berkadar air tinggi, dan rasanya sangat manis

(Edt.).

194 Kurma muda sebelum menjadi ruthab.
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(Di lain waktu), Rasulullah ffi mendapatkan dua orang
tlwzrn ra, tidak ada yang ketiga, lalu beliau memberik^nnya
kep ada Abu Al-Haitsam dan bets abda:'Pilihlah salah satu dari
keduanya!' Abu Al-Haitsam menjawab: cWahai Rasulullah,

pilihkanlah untukku!' Maka beliau bersabda:'Sesungguhnya
orang yarrg dimintai pendapat adalah orang y^trg diserahi

amar:at. Ambillah yang ini, karena aku pernah melihatnya
melakukan shalat, dan pedakukanlah dia dengan baik!'

I(emudian Abu Al-Haitsam pulang ke isterinya dan mem-

beritahukankepadanya, tentans sabda Rasulullah ffi, maka

sang isteri menjawab: 'Engkau tidak akan pernah sampai

kepada kebenaran yang disabdakan Nabi BE kecuali engkau

merdekakannyal.; Maka Abu Al-Haitsam berkata: 'I(alau
begitu, dia merdeka sekarang!'

Rasulullah *X bersabda: 'sesungguhnya Allah tidaklah
mengutus seorang nabt atau khalifah, kecuali dia memiliki
dua orang dekat: seorang yang selalu memerintahkannya

untuk berbuat kebajikan' dan melaraLngnya dari perbu^tan
mungkar, dan seorang lagr selalu merusaknya. Barangsiapa

yang dilindungi dari teman dekat yang jahat, maka berafit
dta adalah orang yang terpehhara."
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'l 
1 4-1es Sa'ad bin Abi \Waqqashl e6, ia berkatr:

"Sesungguhnya aku adalah orang yaflg pertam akd-d meflrun-
pahkan darahle7 di jalan Allah. Sesungguhnya aku adalah
orang yzlng pertama kali melemparkan anak panah di jalan
Allah. Aku pernah berperangbersama sekelompok orang dari
s hahab at Muhamm 

^d 
*8, kami tidak makan,s elain dedaunan

hingga geraham kami teduka. Sungguh, salah seorang dari
kami, jlka dra buang air besar, maka ftotorannya) seperti
keadaan ftotoran) kambing atau unta1e8. I(abilah Bani Asad
mencelakulee dalam hal Lgaml. Jika memang demikian
adany a, maka merugilah aku dan s es adah amalanku."

195 shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Az-Zuhud, no: 2366, Al-Bukhari
dalam kitab Fodhlu sa'ad,kitab Al-Ath'imah dan kitab Ar-Riqoq, Muslim dalam kitab
Az-Zuhud, no: 2966, Ibnu Majah dalam Muqaddimah.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih gharib
dari hadits riwayat Bayyan.' Saya jawab: "Dia (Bayyan) adalah Ibnu Bisyr Ar-
Ahmasi, dia tsiqah, akan tetapi orang yang meriwayatkan hadits ini darinya, yaitu
Ismail bin Mujalid bin sa'id didhailkan sebab hapalannya, kemudian setelahnya
adalah anaknya, umar bin Ismail, dia mahuk. Namun, hadits diriwayatkan oleh Al-
Bukhari-Muslim dari jalan lain dari Qais bin Abi Hazim dengan lafal hadits tersebut
tanpa lafal: 'Sampai geraham kami terluka,' lafal ini disebutkan dalam hadits-hadits
yang lain, di antaranya hadits yang akan datang, seakan Ibnu Mujalid tercampur
antara satu hadits dengan hadits yang lain. Kemudian riwayat lbnu Majah selain
lafal: 'Sesungguhnya aku adalah orang Arab pertama yang melemparkan panah di
jalan Allah.' Diriwayatkan juga secara lengkap oleh Ahmad, l:174, 18L,186 seperti
riwayat Al-Bukhari-Muslim, dan itulah riwayat penulis, no:2367.")

196 Namanya: Malik bin Uhaib bin Abdu Manaf bin Zuhrah Al-Qurasyi Az-Zuhri, salah
satu dari para shahabat yang diberi kabar gembira dengan surga dan salah satu
anggota Ash-habus Syura. Doanya mustajab (selalu dikabulkan Allah). Dia wafat
pada tahun 58 Hijriyah. Dia memiliki peranan penting dan masyhur, salah satunya
dalam perang Al-Qadisiyah (dia sebagai panglima perang).

197 Darah pertama yang dia tumpahkan karena melukai orang musyrik. Diriwayatkan
oleh. Abu Ishaq, bahwa di awal dakwah Islam, kaum muslimin shalat dengan
sembuyi-sembunyi. Suatu ketika, Sa'ad bin Abi Waqqash shalat bersama beberapa
orang di sebuah lembah. Di tengah-tengah shalat, tibatiba mereka terlihat oleh
kaum musyrikin. Maka, kaum musyrikin mengolok-olok kaum muslimin. Hingga
terjadilah pertengkangkaran hebat hingga hampir saja terjadi saling bunuh. Sa'ad
sempat memukul salah satu dari kaum musyrikin itu dengan meggunakan tulang
rahang unta hingga terluka. Itulah darah pertama yang tertumpah di masa Islam.

198 Karena sedikit sekali makan makanan yang lunak.

L99 Mereka mencelaku karena tidak bisa shalat dengan baik.

1,1,1,
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115-zoo 'Amr bin'Isa Abu Nu?mah ei-A dawtberkati. 

/

'Aku mendengar Khalid bin 'Umair dan Syuwais Abu
Raqqad betkata: 'Umar bin I(haththab mengutus 'Utbah bin
Ghaz,wandan berka ta:'P erglah engkau dan orang-o r.Lflgy ang

bersamamu, hingga jika engkau sudah sampai di batas negeri

200 Dhaif. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitabAz-Zuhud, Muslim, dan lbnu Majah.
(Saya katakan: "Mereka semua tidak meriwayatkannya selengkap ini, diriwayatkan
oleh penulis sebagiannya dalam kitab ShifotuJahannam, no: 2578 yang diriwayatkan
juga oleh Muslim, kemungkinan termasuk dari ringkasan penulis di sini, penulis

menunjukkannya dengan lafal: 'Dan disebutkan haditsnya secara panjang lebar.'

Sedangkan Ibnu Majah, no: 4156 meriwayatkan lafal: 'Sesungguhnya aku pernah
menjadi orang ketujuh dari tujuh orang yang bersama Rasulullah *, kami tidak
memiliki makanan selain daun-daunan hingga rahang kami terluka.' Sebagaimana
penulis, dalam sanadnya ada seomng rawi bernama Shafwan bin 'lsa Abu Nu'amah,
dia tsiqah tapi pikun. Namun dalam riwayat Muslim dari jalan lain dengan lafal yang
lebih lengkap tanpa bagian awal sampai lafal: 'Kemudian mereka berhenti disitu'.")
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Arab dan dekat dengan negeri Ajam, marka menghadaplah!'

Ketika mereka sampai di Mirbad2o1, mereka menemukan

Kadz dz an202. Merek a b ettany a: " Ap a ini?' (S eb agian) mereka

menj awab :'Ini adalah Bushtah.'203l(emudian mereka belalan
terus hingga mencapai pinggiran iembatan kecil, mereka

mengatakan: 'Di sinilah kalian diperintahkan.' Mereka pun

berhenti disitu, dan dia menyebutkan haditsnya secara

panjang lebar.

(Shahih) .'Utbah bin Ghazw an mengatakan:'S e sungguhnya

aku pernah meniadi otang ketuiuh dari tuiuh orang yang

bersama Rasulullah W, kami tidak memiliki makanan

selain daun-daunan hingga rahang kami teduka' Lalu aku

menemukan sehelai kain bergaris (selimut) yang kemudian

aku bagi Lntaraaku dan Sa'ad. Dan sekarang, tidak dari kami

dari ketujuh orang tersebut melainkan meniadi perrguasa

suatu daer.ah,kalian boleh mencoba meniadi para penguasa

setelah kami."'

t;s :p:qb nr ,v At i;, lu ,lu 
",:t #- \ \ 1
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oa 
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-
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.J;, a;)y ilr;F .;; G ,i kl;r;a
116-2o4DariAnls,iiariuut^: 

' "
201 Suatu tempat di Bushmh. Arti asalnya adalah tempat menambatkan kambing atau

unta. Bisa juga tempat untuk menjemur ruthab (kurma basah) hingga kering'

202 Sebongkah batu yang lunak berwarna putih.

203 Sebongkah batu yang lunak berwarna keputih-putihan.

204 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Shifat Al-Qiyamah, no: 2474.

kemungkinan ini terjadi ketika perisliwa embargo yang dilancarkan kaum musyrikin

terhadap kabilah Bani Hasyim.
(Saya katakan: "Dan dishahihkan oleh penulis. Dalam sanadnya ada seorang rawi

bemama Rauh bin fulam, dia dhaif, akan tetapi diperkuat gleh riwayat waki' bin Al-
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"Rasulullah ffi bersabda: "Aku telah dibuat takut di ialan
Allah dan tidak ada seorang pun y^ng dibuat takut, aku

telah diganggu di jalan Allah dan tidak ada seorang pun
yang diganggu. Telah berlalu atasku tiga puluh han t:iga

puluh malarrt secara berturut-turut, sementara aku dan Bilal
tidak memiliki makanan yang dimakan oleh makhluk yang
memiliki jantung, selain sedikit sekali yangbisa dibawa Bilal
di bawah ketiaknya."

,,e o,c,"i,i., oi,'\, i, a4,.d, ,i",
o-u-e 6ueo ! d.,,: q& nl ,rV dl rtl :ll Jp - \ \ V
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117-205 Dan darinya (Anas bin Malik):

"Bahwasanya Nabi BE tidak pernah terkumpul di (rumah)

beliau makan siang dan makan malam ylrrg terdiri dan r.ott
dan daging, kecuali saat kedatarrguntaLmrt."

Abdullah206 berkata: "sebagian mereka mengartikan: Yaitu
banyaknya" t^ng n (yrrg ikut makan bersama beliau)."'207

; G?t E cs ,lu atet o,q, i *i;c - I r a,

Jarrah {ia tsiqah- dalam riwayat Ibnu Majah, no: 151 dan Ibnu Hibban, no:2528,
dengan demikian haditsnya menjadi shahih. Walhamdulillah." I

205 Shahih. (Saya katakan: "Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari-Muslim,
demikianlah dikatakan oleh lbnu Katsit dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, no:
2533, Ahmad,3:270,lbnu Sa'ad, 1: 404, Abu tuy-Syaikh, hal: 278, dan telah
berlalu riwayat dari jalan lain secara mursal, nomor: 109.")

206 Dia adalah anak lelaki Abdurrahman, gurunya Imam At:Tirmidzi.
Aku katakan: "Penjelasan singkat ini tidakah cukup! Yang benar: konon dia adalah
Ibnu Abdurrahman bin Al-Fadhl Abu Muhammad Ad-Darimi Al-Hafizh, pemilik Kitab
Sunan, atau yang dikenak dengan Musnad Ad-Darimi. Beliau adalah gurunya At-
Tirmidzi dalam (meriwayatkan) hadits ini, meninggal pada tahun 255 H."

2O7 Berarti pula; Beliau makan bersama keluarganya. Makna lainnya: Sempit dan
sengsaranya kehidupan beliau. Sedangkan makna pertama -yang lebih luas lagi-
seperti pada hadits.no. 109.
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118-208 Dari Naufal bin Iyas al-Hudzah, ia mengatakan:

'Abdurrahman bin 'AuPoe adalah teman duduk kami, dia

adalah sebaik-baik teman duduk. Suatu han dta pulang

bersama kami, hingga ketika kami masuk ke rumahnya,

dia masuk rumah, lalu mandi, lalu keluar sambil membawa

narrrpan berisi roti dan dagrng. Setelah (nampan it")
diletakkan, Abdutrahman menangis, aku bertanya: 'Wahai

Abu Muhammad! Apa yang membuatrrru menangis?' Dia

menjawab: 'Rasulullah M meninggal dunia dan beliau

beserta seluruh keluarganya belum pernah kenyang makan

roti gandum. Aku tidak melihat bahwa kita diakhirkan (masa

hidup kita) sebagai sesuatu yang baik bagi kita."'

208 Dhaif. (Saya katakan: "sanadnya dhaif, semua perawinya tsiqah, kecuali Naufal

ini. Dia tidak dikenal, sebagaimana dikatakan oleh Adz-Dzahabi dalam Al-
Mizan. Sementara lbnu Hibban menggolongkannya dalam kitab Ats-?3iqat, 3:

272 berdasarkan kaedah yang dia jadikiin acuan, yaitu menganggap tsiqah para

perawi yang tidak dikenal. Dari jalan ini juga diriwayatkan oleh Abu fuy-Syaikh,
hal: 265, Abu Nu'aim dalam kitab At-Hilyoh,1:99, 100. diriwayatkan oleh N-Bazzar

secara ringkas sebagaimana disebutkan dalam Maima' Az-Zowo'id, 10: 312 dengan

komentar: 'sanadnya hasan,' terlihat jelas bahwa dia (Al-Bazzar) menjadikan kaedah

Ibnu Hibban (menganggap hiqah para perawi yang tidak dikenal) sebagai acuan. Ini

adalah kekeliruan dari mereka berdua.")

209 Salah satu dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga.
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120-210 Dari salah seorang anak lelaki Ka'ab bin Malik211 d^i
ayahnya:

"B ahwas anya Nabi ffi menjtlai jai-j emurtrry a s eb anyak tiga
kali."

'A, 

'v ;lt'oi

cz'a

*t ql, nl J* ;l

/ o ors 
t 

'
6 )s) : u-a. -rrf JU

.e.,yir ^-"*f A
Abu'Isa (ArTirmidzi) mengatakan.

"Selain Muhammad bin Basysyar, (ada juga yang) meriwa-
yatkan hadits ini, dia mengatakan (dengan lafal): 'Nabi ffi
menjilati ttga janny a."' 272

.^:< ul f -\\q
tlo'a

PGi d*;^l;

utE,JC;i.f -rr.
lzz /A. t/ / a

.dr)\.lJl oo'.Wl -tP AL

210 Dhaif. (Saya katakan: "Para perawinya tsiqah, (mereka) adalah para perawi Al-
Bukhari-Muslim, akan tetapi matannya sya& (riwayat shahih yang menyalahi riwayat
yang lebih shahih) karena menyalahi riwayat dari pam perawi tsiqah lainnya yang
akan disebutkan dalam hadits-hadits'setelah hadits ini, penjelasan tentang masalah
ini cukup panjang sehingga tidak mungkin untuk dipaparkan di sini, maka lihatAdh-
Dha'ifoh, no:5407.")

211 Dia salah satu dari tiga orang yang tidak ikut serta dalam Perang Tabuk, lalu Allah
menerima taubat mereka.

272 (Saya katakan: "Hadits ini juga shahih, diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik, seperti
ditunjukkan oleh hadits sebelumnya, dan dikuatkan oleh hadits Anas, yaitu hadits
berikutnya (no. 120).")
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120-213 Dari Anas, ia berkata:

"Brasarya Nabi ffi, setelah makan, beliau menjilati tiga
jar:'nya."

ltr Jii otE ,Jti ^ii b ,tuu ; *A ut f - \ y \
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121--g'o Dari salah seotang anak lelaki l{a'ab bin Malik, dari

ayahnya, iaberkata:

"Rasulullah ffi makan dengan orga jannya, kemudian beliau

menjilatinya."

.'.a.t-l1t'

q1, Sr oV At Jy", C\ ,JA eUL, i ;:i -\\y
' 

. LFt', e i; iu uii, -#'l-- )
122-21sAnas bin'Malik ,ri6"rg takan: 

t /

"Rasulullah #E diberi hadiah berupa kurma, aku melihat
beliau makan dengan duduk bersandar karcnakelaparan."

213 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Ath'imah, no: 1804, Muslim, no:
2034, Abu Dawud dalam kitabAl-Ath'imah, no: 3845, An-Nasa'i.

214 Shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dalam kitab Al-Ath'imah, no:2032,
lafalnya dari Ka'ab: 'Aku melihat Nabi # menjilati tiga jarinya setelah makan",
dan dalam riwayat Muslim dengan lafal sebagai berikut: "Nabi * menjilati jarinya
sebelum membersihkannya." Dan diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dalam kitab
Al -Ath' im ah, no: 38218.

215 Shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, no:2OM,Abu Dawud, no:3777,An-Nasa'i dan
penulis.
(Saya katakan: "Diriwayatkan juga oleh yang lain sebagaimana anda lihat dalam
kitab lruro'ul Gholil, no: 196.")
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12+?17 Abu Uma-ih ef-n ahih, rariengatakan: 
/

"Dari keluarga Rasulullah SE tidak pernah tersisa roti gandum
sedikit pun."

e'tqt" J,r ,v it i;t ug ,Jv c6 ,y\ f- \ Y o

'a 'o) ', 'rto'..
ce.l-;-c rJ1b..r- Y alat,

/

216 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Az-Zuhud, no: 2358, Muslim dalam
l<f:ab Az-Zuhud, no 2970, dan Ibnu Majah dalam kitab Az-Zuhud.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih.' Dan
diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan lafal sebagai berikut: ' ...makanan dariSahan
gandum selama tiga hari berturulturut...,' diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari di
tempat lain dalam kitab Al-Ath'imah di dua tempat.")

217 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Az-Zuhud, no:2360.
(Saya katakan: 

'"Penulis 
berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih,'

diriwayatkan juga oleh Ahmad, 5:253,260,267 dan Ibnu Sa'ad, 1: 401.")
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Bab 25. Tenhang Ciri-Ciri Koti RasulullahW
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1 23-'" u 
@ r.i) Aisyah, s e sungguh ny a, t^ berkata:

"I{eluarga Muhammad BE tidak pernah kenyang dan
makan roti gandum selama dua hari berturut-turut sampai
Rasulullah ffi meninggal dunia."
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125Lt8 Dari Ibnu Abbas, raberkata:
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"Rasulullah &* dan keluarganya tinggal beberapa malam
sec rL bertutut-turut. Mereka tidak menemukan (sesuatu

untuk) makan malam, kebanyakan makanan mereka adalah
roti gandum."
I a I , z/ --a
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L26-t" Quri) Abu Hazim, dan Sahal bin Sa'ad:

Bahwasanya dia ditanya: 'Apakah Rasulullah ffi pernah
makan tepung gandum murni?" Sahal menjawab: "Rasulullah

&8 tidak pernah melihat tepung gandum murni hingga beliau

bdrtemu Allah (wfiat)." Lalu dia ditanya lagi: 'Apakah
di masa Rasulullah W kalian memiliki ayakan?" Sahal

menjawab: "Tidak, kami tidak memiliki ayakan." I(emudian

218 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Az-Zuhud, no: 2367 dan lbnu
Majah.
(Saya katakan: "Juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, 1: 400. Penulis berkomentar:
'Hadits ini adalah hadits hasan shahih,' saya riwayatkan dalam Ash-Shohihoh, no:
2119.")

219 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Az-Zuhud, no:2365.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih.'
Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Ath'imah,lbnu Majah, no: 3375,
Ahmad, 5:372 dan Ibnu Sa'ad, 1: 408.")
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dia ditanya lag!: "Lalu apa y^ng kalian lakukan terhadap
tepung gandum?" Sahal menjawab: "I(ami meniupnya22o
sehingga tepung itu beterb Lng,n, kemudian kami beri air
dan kami buat adonair."

.;.3 ,i J;:.tu rolr;. t;s i;e sia
127-:" Duri Arrrr'Ui., Urtit ,iaberkata:
"Nabi lffi tiaat pernah makan di atas meja, atau dengan
piring kecil atau makan roti dari adonan yanghalus.,,

Maka, aku (perawi) befianyakepada Qatadah: 
..Lalu, dengan

apa mereka makan?" Qatadah menjawab: "Mereka makan
di atas sufrah (tikar) ini."
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128-222 Dari Masruq, ia berkata:

220 Agar butiran tepung yang halus terpisah dari butiran yang kasar dan kotoran (Edt.).
221 shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Az-Zuhud no: 3364, Al-Bukhari,

Ibnu Majah, dan An-Nasa'i.
(saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih.',')

222 Dhaif , Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Az -Zuhud, no: 2357 .

(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan, dan dalam
sebagian naskah yang lain: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih,' sementara dalam

1.20
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'Aku masuk menemui Aisyah, lalu dia menyuruh
(pembantunya) untuk mengambilkan makan untukku,
kemudian berkata: 'Tidaklah aku kenyang kar.ena suatu
makanan lalu aku ingin menangis, kecuali aku pasti menangis.'
Aku bert^rryl 'I(enapa?' Dia menjawab: 'Akan aku ingat
keadaan Rasulullah W saat beliau meninggal dunia. Demi
Allah, beliau tidak pernah kenyang dan makan roti dan

dusrg dua kali dalam sehari."
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129-l'u Dari 'Aisyah:

Sesungguhnya Rasulullah ffi bersabda: "sebaik-baik lauk

kritikan saya, hadits ini tidak berhak mendapatkan status hasan apalagi shahih.
Karena dalam sanadnya terdapat seorang rawi bernama Mujalid bin Sa'id, dia dhaif"
Dari jalannya diriwayatkan oleh sekelompok Imam hadits yang saya sebutkan dalam
kitab At:fo'fiq Ar-Roghib Alaa At-Targhib Wa At:tarhib. Saya jelaskan di sana bahwa
penyebutan tentang menangis dalam hadits adalah riwayat munkar (riwayat dhaif
yang menyalahi riwayat shahih). Wollahu a'lam.")

223 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Ath'imoh, no: 1841 dan Muslim
dalam kitab Al-,\s9ribah, no: 2051.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'FJadits ini adalah hadits hasan shahih,'
diriwayatkan oleh At:Tirmidzi dan Muslim dari kedua syaikh mereka, salah-satunya
adalah Imam Ad-Darimi -dia adalah Abciullah bin Abdinahman yang disebutkan
oleh penulis dalam lafal kedua. Riwayat tersebut terdapat dalam Sunon Ad-Darimi,
2:101. Takhrij hadits ini disebutkan dalam Kitab Ash-Shohihoh dari berbagai jalan,
hadits nomor: 2220."\
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adabh cuka." Abdullah bin Abdurrahman dalam hadits

rtwayutnya mengatakan: "sebaik-baik lauk adalah cuka."
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130J24 DanJzbt bin Abdillah,ta berkata:

"Rasulullah &E bers abda: "Sebaik-baik lauk a'dalah cuka."
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131.J25 DanZahdam Al-Jarmi, ia berkati:

ffilehpenutisdalamkitabAt-Ath'imah,no:1840,Muslim,Abu
Dawud dalam kitab Al-Ath'imoh, no:2820, dan An-Nasa'i'

(Saya katakan: "Mereka riwayatkan dari berbagai jalan dari Jabir, takhrij riwayat ini

ieriaput dalam kitab Ash-shohihoh dari berbagai jalan, hadits nomor: 2220.")

225 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Ath'imah, no:7827, Al-Bukhari

dalam kitab At:fouhid, kitab An-Nuiizur, kitab Adz-Dzaba'ih,kitab Kofloratul Aiman

dan kitab Al-Moghoozi, Muslim dalam kitab Al-Aimon wa An-Nudzur, dan An-Nasa',i

dalam kitab Ash-Sho'id.
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"I(ami berada di rumah Abu Musa Al-Asy'ari, kemudian
makanan b erup a daging ay am dihid angk an. Lalu a d a s e o rang

lakilaki memisahkan diri danorang-orang y^nghadir, maka
Abu Musa Al-Asy'an beirtanya: 'Ada apa denganmu?' Dia
menjawab: Aku melihatnya (ayam itu) makan sesuatu ylrrg
menjijikkan, maka aku bersumpah bahwa aku tidak akan

memakannya.' Abu Musa a1-Asy'ari berkata:,'Mendekatlah
kemari, katena sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah

#* makan drg.rg ayam."'

Dalam nwayat lain dari (ZahdamAl-Jarmi) berkata: "Kami
betada di rumah Abu Musa Al-Asy'ari. Lalu makanan pun
dihidangkan. Dalam makanan tersebut terdapat drsrg
Lyarm. Di tengah-tengah ofz'ngyang hadir ada seorang lelaki

dari kabilah Bani Taimullah, berkulit merah, sepertinya

dia seorang budak, dia tidak mau mendekat, maka Abu
Musa berkata kepadanya: 'Mendekadah kemari, karena

sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah ffi makzn
daging ayam.' Dia menjawab: Aku pernah melihat 

^y^rnitu makan sesuatu yang membuatku merasa jijik dan aku

t o'1
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13n-226 Dari Safinah,ra betkata: 'Aku pernah makan drsog

(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih,'
diriwayatkan juga oleh Ad-Darimi, 2: 702 dan Abu fuy-Syaikh serta yang lain,
takhrijnya disebutkan dalam kitab lr.wa'ul Ghalil, no:2499.")
Hadits ini menjadi dalil akan halalnya daging ayam dan termasuk makanan yang
baik.

Dhaif. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Ath'imah, no: 3797 dan
penulis dalam kitabAl-Ath'imah, no: 1830.
(Saya katakan: "Didhaifkan oleh penulis dalam kitabnya dengan komentar: 'Hadits
ini adalah hadits gharib,' dan memang seharusnya seperti itu, sebab dalam sanadnya
ada rawi yang tidak diketahui asal-usulnya sebagaimana saya jelaskan dalam kitab

123

Figur Rasulullah BE A

bersumpah tidak akan makan daging ay^m selamanya.
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burung unta bersama Raiulull^hffi."
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227 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Ath'imah, no: 1853.
(Saya katakan: "Dan hadits ini oleh.penulis dianggap sebagai hadits gharib, padahal
yang benar minimal derajatnya adalah hasan karena dikuatkan oleh hadits setelahnya
dan hadits-hadits yang lain sebagaimana saya jelaskan dalam Ash-Shahihah, no:
379, perawi dalam hadits ini juga memiliki banyak jalari yang lain.")

228 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Ath'imah, no: 1852, dan Ibnu
Majah dalam kitab Al-Ath'imah, no: 3304.
(Saya katakan: "Hadits ini oleh penulis dianggap cacat di sini (kitab ini) dan di sana
(Kitab As-Sunon), akan tetapi tidak disebutkan penyebabnya, yang lebih mendekati
kebenaran menurut saya derajatnya sendiri adalah mursal, kemudian diperkuat oleh
riwayat-riwayat sebelumnya sebagaimana saya jelaskan dalam kitab Ash-Shohihoh,
terlebih lagi saya temukan riwayat dari jalan lain dari Umar yang semisal {engannya
dalam kitab Al-Mu' jom Al-Kabir karya Ath-Thabrani, no: 89.")
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133t" Dari A6u Usui, iaberkata; "
"Rasulullah #E bersabda: 'Makanlah minyak (zaitun) dan
p akailah ta, karenl ia b eras al dari p o ho n y 

^ng 
diberkati."'

134-zza Dari Umar bin I(haththab ,#, rablerkata:

"Rasulullah ffi betsabda:'Makanlah minyak (zattun) dan
pakailah ra,karena minyak tersebut berasal dari pohon yang
diberkati."'
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1,35J2s Dari Anas bin Malik,iiberkuti, 

/

"Nabi BE suka makan buah labu. (Suatu hari), beliau mendapat
hadiah makanan atau diundang makan-makan, maka aku

pun memperhatikan beliau. Lalu akupun meletakkan buah
labu itu di hadapan beliau, karena. aku tahu bahwasanya

beliau menyukairrya."

(Shahih). Dan pada jalanyangkedua (1,63): "Sesungguhnya

seorang penjahit mengundang Rasulullah W untuk makan

makananylngdibuatnya. Anas berkata: 'Aku perg bersama

Rasulullah BE untuk memenuhi undangan tersebut. Dia
pun laiu mendekatkan roti yang terbuat danbahan tepung

229 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dengan lafal yang hampir serupa dalam kitab A/-
Ath'imah, no: 1850, 1851, Abu Dawud dalam kitab Al-Ath'imoh, no:3782,.Muslim
dalam kitab Al-Ath'imoh, no: 2041, Al-Bukhari dalam kitab Al-Ath'imah, bab: Ad-
Dubba', dan An-Nasa'i.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih,'
diriwayatkan juga dari jalan lain dari Anas. Diriwayatkan juga oleh Abu Asy-Syaikh,
hal 272, 274 dari banyak jalan dari Anas dan lbnu Sa'ad, 1: 391, 392 dengan
sebagian lafalnya, takhrij hadits iiri disebutkan dalam Kitab Ash-shohihoh, no:
2128."\
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gandum kepada Rasulullah W dankuah [dan pada jilanyang
ketiga: Bubur y ang diatasny a zdabuah labu / 3 3 4) y angberisi
buah labu dan drsng dendeng." Anas melanjutkan: "Aku
melihat Nabi 4E selalu memperhatikan buah labu di sekitar

nampan, fbeliau memang suka makan buah labu]. Semenjak

hari itu, aku pun suka makan buah labu."
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1 3 6-luo D ari Hakim bin Jabir, dan ay ahny 
^, 

t^ b ukutu,

'Aku masuk menemui Nabi W dan aku melihat buah labu

yang dipotong kecil-kecil, aku bettatya: 'Apa ini?' Beliau
menjawab: 'Dengan labu ini, kami memperbanyakmakanan
kami."'
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Abu 'Isa (At-Tirmidzi) meng atakin: 'Jabir di sini 

'adalah

Jabr bin Thariq yang biasa disebut Ibnu Abi Thariq, dia

adalah salah seorang shahabat Rasulullah $8. fami tidak

tahu (hadits yang diriwayatkannya) selain satu hadits ini."

t ,,1-- o',, )

+^'" '*L 
1qi" nl

c
IF

:Jt.u*'qK

6'jao""'6/

-k j\ ot.f :c'Ju ;;;Le :-e

230 Shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no: 3304 dalam kitab A/-Arh'imoh. Oleh
penulis ditunjukkan dalam kitab Al-Ath'imah setelah hadits nomor: 1850.
(Saya katakan: "Sanadnya shahih, diriwayatkan juga oleh Abu Asy-Syaikh, hal: 214,
dan Ath:Thabrani, no: 2080-2085, takhrijnya di kitab Ash-Shohihoh , no:2400.")

1,26
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"Nabi ffi menyukai manisan dan madu."
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1,37 -]31 Dari'Aisy ah, ra berkata:
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"B ahwas anya Ummu S alamah memb eritahunya b ahwas anya

dia menghidangkan daging kaki belakang ftambi.g)"'yang
dibakar kepada Rasulullah #8. Beliau pun makan sebagian,

kemudian beliau betdiri untuk menunaikan shalat tanpz
berwudhu lag '
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138--2"'Atha' bin Yasar:

231 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Ath'imah, no: 1833, Al-Bukhari
dalam kitab, Al-Ath'imah, bab: Al-Holurao' Wa Al-'Asal, kitab A/-Asyriboh, kitab
Ath:fhibb dan kitab Tarku Al-Hiyo/, Muslim, no 7474, Abu Dawud dalam kitab Al-
Asyribah, bab Syirobu/ Asol, no: 3715, dan Ibnu Majah dalam kitab Al-Ath'imah, no
3323.
(Saya katakan: "Demikian juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi, 2:1.07, Ahmad, 6: 59,

Ibnu Sa'ad, 1:391, dan Abu Asy-Syaikh, hal: 203.")

232 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Ath'imah, no: 1830, hadits ini
termasuk hadits yang hanya diriwayatkan oleh penulis.
(Saya katakan: "Tidakll Akan tetapi diriwayatkan juga oleh An-Nasali dalam kitab
Ath:Thaharoh, bab: Torku Al-Wudhu' Mimma Ghayyorat An-Nor. Diriwayatkan juga

oleh Ahmad, 6:307, dengan sanad yang shahih. Penulis berkomentar: 'Hadits ini
adalah hadits hasan shahih gharib."')

233 Dalam hadits lain disebutkan: "Beliau makan daging unta bakar kemudian shalat

tanpa berwudhu lagi." Lihat fathul Bari (9: 334) (Penj.).

234 Shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kilab Al-Ath'imoh, no: 3311, dan oleh
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"Karni makan d"Sng bakar bersama Rasulullah ffi di
masjid."
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' 1,4OJ3s dari Al-Mughira(bin Sy'u'bah ,iaberkata:

'Aku bertamu di rumah Rasulullah ffi di suatu malam, maka
dihidangkariah dagrng bakar, kemudian beliau mengambil
pisau dan mulai mengiris, beliau juga mengiriskan untukku.
I(emudian datanglah Bilal memberitahu (bahwa waktu)
shalat (telah tiba), maka beliau meletakkan pisau itu dan
bersabda: 'Ada apa dengannya? Tangannya penuh debu236.,

penulis ditunjukkan dalam kitab As-Sunon setelah hadits nomor: 1830.
(Saya katakan: "Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam dua tempat: salah satunya
dengan nomor yang tertera di atas, dan di dalam sanadnya -sebagaimana juga
sanad penulis- ada seorang rawi bernama Ibnu Lahi'ah, sementara riwayat yang lain
di nomor: 3300 dengan sanad yang shahih, akan tetapi tidak ada penyebutan lafal:
'Bakar', dihasankan oleh Al-Bushairi, artinya dia telah keliru, dan dishahihkan oleh
Ibnu Hibban, no:223. Diriwayatkau juga oleh Ahmad, 4: l9O, 191 dengan kedua
sanadnya.")

235 shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Ath:Thaharah, ro: 1gg dan
Ibnu Majah.
(saya katakan: "lni salah, sebab lbnu Majah secara mutlak tidak pernah
meriwayatkannya sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Tuhfoh karya N-Mizzi,
8:492 dan Adz-Dzakhairl<arya An-Nablusi, 3:115. oleh N-Mizzidialamatkan kepada
kitab Al-Kubra karya An-Nasa'i. Sanad hadits ini shahih, di takhrij dalam kitab Shahih
Sunan Abi Dawud, no: 182.")

236 Dalam syaroh sunan At:Tirmidzi (1:728) dengan penjelasan pada hadits no. 113.
futi asal kalimat ini bermacam-macam. Namun orang Arab sering menggunakannya
untuk maksud yang tidak sebenarnva. Mereka menqatakan:
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Dia (Al-Mughirah) berkata: "I(umisnya sudah paniang."231

Maka beliau bersabda kepadanya: Aku cukurkan kumismu
seukuran kayu siwak?' atau: 'Cukurlah kumismu seukuran

kayu siwak!"'
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l41l'r Dari Abu Hurairah, taberkata:

'Ada drsng yang dihid angkan kepada Nabi ffi, maka beliau

memilih daging paha belakang karcna beliau menyukainya,
kemudian beliau menggigitnya."
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142-r=u' Dari Ibnu Mas'ud, taberkata:

dan banyak lagi. Mereka mengatakannya saat: mereka tidak setuju dengan suatu hal,
mencela sesuatu perbuatan, menganjurkan, menganggap besar sesuatu perbuatan,
memotivasi, atau kagum dengan sesuatu. Wallahu a'lom. Lihal pula Syoroh Muslim
karya Imam An-Nawawi (3:221)l

(Saya katakan: "Kata Al-Mughirah: 'Kumisnya sudah panjang...,' adalah pemalingan
kata ganti dari kata ganti orang pertama ke kata ganti orang ketiga. Kalimat sebenar-
nya adalah: 'Kumisku....' Hal ini seperti dijelaskan dalam hadits riwayat Ahmad
dengan lafazh: 'Al-Mughirah berkata: 'Kumisku sudah panjang...,' dan dikuatkan
pula dengan hadits riwayat AthiThahawi darijalur lain dari Al-Mughirah, dia berkata:
'Rasulullah $9 memotong sebagian kumisku seukuran kayu siwak.' Adapun dalam
naskah asli dan yang lainnya disebutkan bahwa makud 'Kumisnya sudah panjang'
adalah kumis Bilal, maka itu merupakan kesalahan fatal.
Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa menuruf sunnah: mencukur kumis pada
pinggir/ujungnya, bukan dengan mencukur semuanya, sebagaimana yang dilakukan
oleh kalangan Sufi atau yang lainnya. Silakan merujuk pada Kitabku Adab Az-
Zrllaf .")

Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Ath'imoh, no: 1838, Ibnu Majah,
no: 3307, Al-Bukhari, dan Muslim.

Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabAl-Ath'imah, no:3781.
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241

"Nabi W menyirkai drgng paha belakang (kambing),
kemudian dug.tg paha tersebut diberi rlcutr2a0, diperkirakan
y arrg melakuka nny 

^ 
adalah Yahu di. "

dz)"
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1 43-241 Dari Abu'Ubard242, ia berkata:

'Akumemasak sep eriukmakananbagrNabiffi . Beliaumemang
suka daging paha belakang, maka aku ambilkan untuknya
daging tersebut, kemudian beliau betsabda: Ambilkan aku

(Saya katakan: "Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh, hal: 202,
takhrijnya terdapat dalam kitab Ash-Shahihoh, no: 2055.")

Peristiwa itu terjadi pada Perang Khaibar. Yang menghidangkannya Zainab binti
Al-Harits atas perintah kaum Yahudi. Lalu Nabi ffi diberitahu tentang racun itu,
seketika itu beliau menghentikan (makannya). Akhirnya, Zainab masuk Islam, dan
Nabi 4B tidak membalas (perbuatannya). Dia dibawa ke hadapan Nabi 98, lalu beliau
bertanya: 'Apa yang mendorongmu berbuat demikian?" Dia menjawab: 'iJika engkau
memang seorang nabi, tentu racun'itu tidak akan membahayakanmu. Namun, jika
engkau bukan seorang nabi, maka kami bisa terbebas darimu."

Shahih. (Saya katakan: "Hadits ini adalah hadits hasan shahih, seluruh perawinya
tsiqah, kecuali Syahr bin Hausyab, dan dari jalannya Ahmad meriwayatkan hadits
ini, 3: 484, 485. Akan tetapi ada hadits lain yang menguatkannya dari riwayat
Abdurrahman bin Abi Rafi' dari bibinya (dari pihak ayah) dari Abu Rafi' secara
marfu' dengan lafal yang semisalnya. Diriwayatkan oleh Ahmad, 6: 8, Ibnu Sa'ad,
1: 393, Ath:Ihabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, no: 970, kemudian ada
beberapa riwayat dari jalap lain yang juga menguatkannya dalam riwayat Ahmad,
6: 392 dan Ath:Thabrani no: 964-969. Kemudian ada riwayat lain yang juga
menguatkan dari hadits Abu Hurairah dalam Al-Musnod,2:517 dengan sanad yang
hasan. Dishahihkan oleh lbnu Hibban, no: 2153. kemudian ada riwayat lain yang
juga menguatkan dari seseorang yang tidak disebutkan namanya. Diriwayatkan oleh
Ahmad, 2:48.")
Dia adalah bekas budak Nabi *. Kadang ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa
namanya adalah Abu Ubaidah.

242
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dagrng paha belakang!' Aku pun mengambilkannya untuk
beliau, kemudian beliau bersabda: 'Ambilkan aku daging paha
belakang!' Aku katakan: lMahai Rasulullah, (memangnya)
kambing memiliki p aha belakang b erapa?' Beliau menj awab :

'Demi Dzaty^ngjiwaku berada di tangan-Nya. Jika engkau
diam, tentu engkau dapm mengambilkan buatku d^Srg
paha belakang selama aku minta!"'

t -9 z ' - c | / zoz 'a. / o /
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'rytr,J 
{

144-z+z Dari 'Aisyrh 4&, raberkata:

"Daging pahabelakang bukanlah d^grrrg y^ngpaling disukai
oleh Rasulull^h M.Tetapi, karena beliau tidak mendapati
dagrng kecuali hanya sesekali. Dan beliau lebih memilihnya
karena paha belakang tersebut lebih cepat matang."

)., "r. )., 'ro t. , c , 'ro1. ,.o, ,o ), ro,
d"\Jl \jL, alll qJro-,; ry :J-* ,b _{ d})l J.,e -\ to

243 Dhaif. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Ath'imoh, no: 1839.
(Saya katakan: "Dan oleh penulis didhaifkan dengan komentarnya: 'Hadits ini adalah
hadits gharib, kami tidak mengetahuinya selain dari jalan ini,' dalam sanadnya ada
seorang rawi bernama Fulayyih bin Sulaiman, dia lemah sebagaimana dikatakan
oleh Adz-Dzahabi dalam Kitab A/-Kosyfi dari Abdul Wahhab bin yahya bin Abbad;
tidak ada yang menganggapnya tsiqah selain Ibnu Hibban, dia sebutkan dalam
tingkatan tabi'ut tabi'in, hal ini menunjukkan bahwa riwayat ini munqathi' sebab
dia meriwayatkan langsung dari kakek ayahnya, -Abdullah bin Az-Zubair- yang
merupakan salah seorang shahabat yang masyhur. Kemudian secara zhahir, hadits
ini menyalahi hadits shahih: 'Yang paling disukai oleh Rasulullah ffi adalah daging
paha belakang.' Diriwayatkan oleh Abu fuy-Syaikh, hal: 201 dari berbagai jalan dari
sekelompok orang dari kalangan shahabat, di antaranya adalah Abu Hurairah yang
haditsnya telah disebutkan pada nomor: 141.")
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1 45*loo Abdullah bin J a' fa4 ia mengat akan:

'Aku mendengar Rasulull^h W bersabda: 'Dugrng yurrg
paling enak adalah daging punggung."'

etq,l, ir * dt :*.V; :,tv G"ii;* -\ r1
|J*',F: *u-ro {f ,{ ,.$, $L, r)'r*l :Jr;,

ti.Nzzz

l- +r;f i 4.?iv,6G
146lou Dari Ummu Hari' , r^b"iktrt^, ' t z

"Rasulullah ffi masuk menemuiku dan bertanya: Apakah
engkau mempunyai sesuatu (untuk dimakan)?i Ak., men-
jawab:'Tidak, selain roti kering dan cuka.' Beliau bersabda:
'Berikan kepadaku! Tidaklah suatu rumah kosong dari lauk,
selama masih ada cuka."

d z '- t /g ' .

*jqb;'rl .V ,pt "":Sr;;\t ey ej f-\ tv
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147-zou Dari Abu Musa Al-Asy'ari, dan Nabi ffi, beliau
bersabda:

2M Dhait. Diriwayatkan oleh lbnu Majah dalam kitab Al-Ath'imoh, bab: Athayibu At-
Lahm, no:2308.
(Saya katakan: "Dalam sanadnya ada seorang rawi dari kabilah Fahm yang tidak
disebutkan namanya, oleh karena itu saya bawakan hadits ini dalam kitab adh-
Dha'ifah, no: 2813.")

245 Hasan. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Ath'imah, no: 1842. hadits ini
termasuk hadits yang hanya diriwayatkan oleh penulis saja.
(Saya katakan: "Dan penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan gharib
dari jalan ini.' Dalam sanadnya terdapat seorang rawi bernama Tsabit Abu Hamzah
AtsTsimali, dia dhaif. Akan tetapi dikuatkan oleh riwayat lain dari Aisyah dan Jabir,
yang dengannya demjat keshahihannya naik menjadi hasan, saya riwayatkan dalam
kitab Ash-Shohihah, no: 2220." )

246 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Ath'imah, no: 1835, Al-Bukhari
dalam kitab Ahoditsul Anbiyo', kitab Fadhlu Aisyoh, dan kitab Al-Ath'imah, Muslim
dalam kitab Al-Fadha'il, no:2437, dan An-Nasa'i dalam kitab 'Isyrotu An-Niso'.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih."')
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"I(.eutamaan 'Aisyah terhadap watita laxnya seperti
keutamaan bubur terhadap s elur uh makanan lainny a.' 

;

@t'"
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z/
7 48-247 Anas mengatakan:

"Rasulullah ffi bersabda: "Keutaml n 'Aisyah terhadap
wanita latnnya seperti keutamaan bubur terhadap seluruh
makananlatnnya.'
,/t

it ov 4t uril1i ,; it ni;i:; *_,1 e -\ r1
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149-248 Dari Abu Hurairah &:
Bahwasanya dra melihat Nabi BE berwudhu' setelah makan

susu kering (k.ir), lalu dia melihat beliau makan dugrrrg

belikat kambing, lalu beliau shalat t^np^ berwudhu lagi.

/ 0 - z ,d
9 - z/z a -z.|bvd:&

247 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Fodhlu Aisyah, no: 3881, Al-Bukhari
dalam kitab Fadhlu Aisyoh dan kitab A/-Afh'imoh, Muslim dalam kitab Al-Fadha'il,
no:2M7, dan lbnu Majah dalam kitab Al-Ath'imah.

2zl8 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Ath:Thoharah, no: 79, dan Ibnu
Majah dalam kitab Afh-ThoLnroh, noi 493, lafalnya berbunyi sebagai berikut:
"Rasulullah # makan daging belikat kambing, kemudian berkumur dan mencuci
kedua tangannya lalu berdiri shalat."
(Saya katakan: "Sanad hadits ini shahih, sesuai dengan syarat Muslim, diriwayatkan
oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shohih-nya, no: 42. diriwayatkan juga oleh Ibnu
Hibban, no:217. s'edangkan riwayat penulis dalam kitab Ath:Ihaharah adalah hadits
lain baik sanad maupun matannya, diriwayatkan dari jalan lain dari Abu Hurairah
secara marfu' dengan lafal sebagai berikut: 'Wudhu' itu untuk makanan yang terkena
api (secara langsung), walaupun susu kering,' maka Ibnu Abbas berkata: 'Wahai Abu
Hurairah! Apakah kami harus berwudhu' jika makan minyak? Apakah kami harus
berwudhu' kalau kami makan sesuatu yang dipanggang?' Abu Hurairah menjawab:
'Wahai anak saudarakul Jika engkau mendengar hadits dari Rasulullah ilE, maka
janganlah engkau kias-kiaskan!"' )
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(Hasan). 150-po' Dari Anas bin Malikii^A"r?^ru,
(Shahih). "Rasulullah ffi membuat pesta pernikahannya
dengan Shafilyah berupa kurma dan tepung:)2s}
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249 Hasan. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitabAn-Nikoh, no: 1095, Abu Dawud, no:
3744, dan Ibnu Majah, no: 1909.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan gharib,' akan
tetapi diriwayatkan oleh Ahmad, 3: 1L0 dengan sanad yang shahih lipat tiga.")
(Maksudnya: jumlah perawi yang tersambung dari RasululFah S sampai ke Imam
Ahmad adalah tiga orang. Sanad yang demikian dinamakan sanad yang tinggi,
semakin sedikit jumlah perawinya, maka sanadnya akan semakin bersifat tinggi dan
derajat keshahihannya akan semakin kuat, lihat: Tadrib Ar-Rawi 2: 74, karya As-
Suyuthi, Penj).

250 Dalam Ash-Shohihain (Shahih Al-BukhariMuslim) disebutkan: "Beliau mengadakan
walimah dengan (menghidangkan) hois, yaitu sejenis makanan yang terbuat dari
kurma, keju, dan samin. Kadang-kadang, keju bisa juga diganti dengan tepung.
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L51,_2s1Dari Salma:2s2

Bahwa Al-Hasan bin AIi, Ibnu Abbas, dan Ibnu Ja'far
datang menemuinya, mereka mengatakan kepadanya:

"Buatkan kami makanan dari sesuatu yarig Rasulullah BE

sukai dan beliau senang memakannya!" Dia menjawab:

"Wahu anakku, engkau tidak akan menyukunya hari ini."
Mereka balas menjawab: "Sekali-kali tidak, buatkanlah kami

makanan tersebut!" Lalu Salma berdiri dan mengambil

gandum lalu menumbuknya, kemudian diletakkan ke dalam

periuk dan disiram sedikit minyak. Dia juga menggerus cabai

dan bumbu-bumbu lunnya kemudian menghidangkannya
kepada mereka seraya berkata: "Inilah makanan y^ng
Rasulullah ffi suka memakanrrya."

^'. '. c. t a , i \
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257 Dhaif. (Saya katakan: "Sanadnya dhaif. Seluruh perawinya tsiqah, kecuali Al-Fudhail
bin Sulaiman, para ulama mendhaifkannya sebagaimana disebutkan dalam Al-Kasyif
karya adz-Dzahabi. Padahal dia termasuk perawi Al-BukhariMuslim, oleh karenanya
disebutkan dalam kitab At:faqrib oleh Al-Hafizh (lbnu Hajar): 'Shaduq, tapi banyak
salah,' dan tidak kontradiktif dengan apa yang dikatakan oleh Al-Haitsami, 10: 325:
'Dan diriwayatkan oleh Ath:Thabrani, para perawinya adalah para perawi Kitab Ash-
Shahih, kecuali Fa'id Maula Bani Abi Rafi', dia tsiqah.' Karena Al-Fudhail termasuk
salah-satu perawi dalam Kitab Ash-Shohih sejauh yang saya tahu.")

Dia adalah pengasuh Ibrahim, puha Nabi ffi, pelayan, serta tukang masak beliau. Istri
dari Abu Rafi'.

Shahih. (Saya katakan: "sanadnya shahih. Seluruh perawinya tsiqah. Diriwayatkan
juga oleh Ad-Darimi, 1: 22, 25, Ahmad, 3: 397, 398 darinya (Jabir bin Abdillah)
dengan sangat panjang lebar. Kemudian diriwayatkan pula oleh Ahmad, 3: 303 dari
jalan lain yang semisal dengannya dengan ringkas, yaitu jalannya sanad penulis

rahimahullah, lafalnya berbunyi sebagai berikut: Aku datang menemui Rasulullah

# meminta tolong kepadanya atas hutang yang dulu dimiliki oleh ayahku. Lalu,
Rasulullah 98 bersabda: Aku akan datang menemui kalian.' Aku pun pulang dan aku
katakan kepada istriku: 'Jangan engkau berbicara kepada Rasulullah ffi dan jangan
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"Nabi ffi datangke rumah kami, kami pun lalu menyembelih
seekot kambing untuk beliau, lalu beliau bersabda:

'Sepertinya meteka tahu bahwa kita suka (makan) daging.'
Kisah dalam hadits ini cukup panjang.

czlrlt
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1 53-2s4 Dari Jabir, ta b erkata:

bertanya kepadanya!' Kemudian Rasulullah S datang, kami pun lalu menyembelih
seekor kambing milik kami, Rasulullah #9 bersabda: 'Wahai Jabir, sepertinya kalian
tahu bahwa kami suka (makan) daging.'Setelah Rasulullah & selesai makan, isteriku
berkata kepada beliau: 'Doakanlah untukku dan untuk suamiku kesejahteraanl'
Atau 'Doakanlah kesejahteraan untuk kami!' Rasulullah 48 pun berdoa: 'Ya Allah,
berikanlah kesejahteraan kepada mereka.' Aku katakan kepada istriku: 'Bukankah
aku telah melarangmu?' Dia menjawab: 'Engkau lihat bahwa Rasulullah *€ datang
menemui kita dan tidak berdoa untuk kita!"
Dan dalam riwayat Abu Dawud darinya (Jabir bin Abdillah) tentang mendoakan
kesejahteraan bagi seorang wanita dan suaminya. Dalam jalan sanad yang pertama
banyak memiliki tambahan, diantaranya; bahwasanya Rasulullah BE memerintahkan
untuk menguburkan para syuhada' Perang Uhud di tempat mereka terbunuh. Ini
diriwayatkan oleh Imam yang Empat penulis KitabAs-Sunon, dishahihkan oleh penulis
dan lbnu Hibban, saya takhrij dalam kitab Ahkamul Jona'iz, hal: 14. Dari takhrij ini
pembaca dapat melihat dua hal; pertama: Kisah yang disebutkan oleh penulis adalah
peristiwa yang terjadi dalam Perang Uhud, kedua: Kesalahan pernyataan penta'liq
(ustadz 'lzat 'Ubaid Ad-Da'aas) di sini: bahwa Jabir dalam peperangan Khandaq,
kemudian penta'liq (ustadz 'lzat 'Ubaid Ad-Da'aas) menyebutkan kisah yang lain
yang dengan pasti bukan kisah ini, oleh karena itu saya hapus kisah tersebut, maka
hendaknya pembaca mengambil pelajaran, sebab hal ini termasukyangtersamar dari
para pensyarah hadits, dan semoga Allah niemberikan taufiq bagi kita semua.")

254 Shahih. Diriwayatkan oleh para penulis Kitab As-Sunon, penulis dalam kitab Afh-
Thoharah, no:80.
(Saya katakan: "Sanadnya shahih, kemudian pengalamatan kepada selain penulis;
kepada para penulis Kitab As-Sunon lainnya dengan kontek ini adalah salah
sebagaimana diketahui dengan'pasti setelah merujuk kepada l<ttab Tuhfotul Asyraf
karya Al-Hafizh Al-Mizzi, 2: 212, 365 ;' )
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"Rasulullah ffi keluar dan aku bersamanya. Lalu beliau masuk

menemui seorang warita dankalangan Anshar. tWanita itu
lalu menyembelih seekor kambing untuk (menjamu) beliau.

Beliau pun makan. I(emudian wanita itu menghidangkan

senampan ruthab (kutma basah), beliau pult memakannya.

I{emudian beliau berwudhu' untuk shalat zhuhur, lalu beliau

shalat lalu beranjak pergi. Wanita tadi menda;t^ngl beliau

dengan membawa sisa-sisa kambing (yang tadi beliau makan).

Maka beliau pun makan dan kemudian melaksanakan shalat

'ashar turupa. berwudhu' (lagi)."
Jn,

nr ,.rt-a it Jy, ,k
) ,'-
d-t*s Jt*,

:,)vJiljr ii *-\or;;;

6)
o"

: cJti ,^;ti St r,
i";t'J,i ,lEU e V; ,"lEU *t qt" ;ur ,,r, i'
it)\e .!;- uV ,'A;"i Z ,|F *r',e;'At uv'A,
, o-,. 'o l, ', ,i' , ,.'2,' ,, i o. , , , ,'.,
dA:sJu ,"JEU et qI".:ul ,rV ;(t * p

a:4,*r^$'a, * 4tJw,r'.F3ru i
.e ;'jl ;'u.'oti ,,-*iv ti

1, 5 Uss Dari Ummu Al-Mundz k, ia b erkata:

"Rasulullah BE menemuiku bersama Ali, karni memiliki

255 Hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabArh:fhibb, no: 3855, An-Nasa'i,
Ibnu Majah, dan penulis.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits yang baik lagi gharib.'
Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim, 4: 407 dengan komentar: 'Hadits ini bersanad

shahih,' dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dalam sanadnya ada seorang rawi
bernama Fulayyih bin Sulaiman, Al-Hafizh (lbnu Hajar) mengatakan tentangnya:
'Shaduq, namun banyak keliru.'.Dari jalannya diriwayatkan oleh Ahmad, 6:

364. Benar adanya bahwa sebagian ulama menyebutkan, bahwa riwayat ini ada
penguatnya, sehingga demjat keshahihannya menjadi hasan, demikian juga yang
dijadikan acuan oleh Ibnul Qayyim, lihat Ash-Shohihoh, no: 59.")
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kurma muda yung digantung. Maka Rasulullah ffi makan
dan Ali pun makan bersama beliau. I(emudian Rasulullah

ffi bersabda kepada Ali: :Cukup, wahai Ali! I(arena engkau

baru saja sembuh!'2s6Ali pun duduk, sementara Nabi &E

makan. Kemudian aku hidangkan kepada mereka sayuran

dan bubur gandum, maka Nabi ffi bersabda kepada Ali:
Adapun ini, maka makanlah! I(arena makanan ini lebih
cocok untukmu."'

. '- o'., /c/', /o otor, rl:.: ,. g/
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1. 5 5Js7 D ari'Aisyah, Ummul Mukmini n, ta b erkata:

"Nabi ffi menemuiku dan bertanya: Apakah engkau punya

makan siang?'Aku menjawab: 'Tidak.'Beliau pun bersabda:

'I(alau begitu aku puasa (saja).' I(emudian, di lain hari, beliau

datang menemuiku, maka aku katakan: 'Wahai Rasulullah,

kita telah diberi hadiah.' Beliau bertanya: Apa itu.' Aku

256 Dari hadits ini dapat diambil pelajaran: melindungi orang yang sakit dan orang baru
sembuh (dari makan sembarangan).

257 Hasan. (Saya katakan: "Diriwayatkan oleh penulis dalam Kitab As-Sunon, no:734
dengan sanad dan matan seperti di sini dan berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits

hasan.' Yahya bin Sa'id berkata: 'Thalhah bin Yahya tidak kuat dalam hadits'' Al-
Hafizh (lbnu Hajar) berkata tentangnya dalam Kitab At-Toqrib: 'Shaduq, namun
sering salah."')
(Saya katakan: "Hadits riwayatnya hasan'sebagaimana dikatakan oleh penulis,

terlebih lagi Imam Muslim telah.meriwayatkan darinya hadits ini dan hadits-hadits
yang lain, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, takhrijnya saya sebutkan dalam Iruro'ul
Ghalil, no:965.")
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menjawab;'Haifs8.' Beliau berkata: 'Tadi pagr aku puasa.'

Lalu beliau makan."zse

* 4t *f; :Jti' ,7{,j i, tt ; *:';.;* - r o'r
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156J60 Dari Yusuf bin Abdillah bin Salam, ia berkata:

,.
al:l oJa\, : Jus

3n'&''

'Aku melihat Nabi ffi mengambil remahan roti gandum,

kemudian di atasnya beliau letakkan kurma dan bersabda:

'(I\4akanan) ini lauknya, adalah ini,' lalu beliau rn k^rt."

qp ar .v h, l;; "ri ,;i;c -r ov
/ d ' o' ), )o'lr,'- 'ot' t' o'

.et*LJl ,. A G G-":ilt .r-e Ju .Jir,Jl 
'^:;"

////
157-lu' Dari Anas:

258 Makanan yang terbuat dari kurma, keju, dan minyak samin.

259 Hadits ini sebagai dalil bahwa membatalkan puasa sunnah hukumnya boleh.

260 Dhaif. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Aiman Wa An-Nudzur, no:
3259 dan penulis.
(Saya katakan: "Pengalamatan riwayat ini kepada At:Iirmidzi adalah keliru, karena

dia tidak meriwayaikannya selain di sini di kitab Asy-Syomo'il. Sanadnya dhaif
sebagaimana saya jelaskan dalam Kitab Adh-Dha'iJah, no 4737.
Lalu, hadits ini adalah hadits dari MusnadYusuf bin Abdillah bin Salam, sedangkan
yang disebutkan oleh penta'liq (ustadz 'lzat 'Ubaid Ad-Da'aas) bahwa dalam naskah

aslinya ada tambahan: 'Dari Abdullah bin Salam' adalah kesalahan dari sebagian

nussokh (para penulis ulang dari manuskrip) yang menyalahi apa yang disebutkan
dalam Kitab Tuhlatul Asyrat', riwayat Ibnu Katsir dan para Imam lainnya yang

meriwayatkan hadits ini, mereka semua meriwayatkannya dari Yusuf, tidak lebih.")

261 Shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim dalam Al-Jami'Ash-Shaghir'
(Saya katakan: "Diriwayatkart juga oleh Ibnu Sa'ad, 1: 393, Abu fuy-Syaikh,
hal:191, Al-Hakim, 4: 115-116 dan tidak dikomentari olehnya dan oleh Adz-
Dzahabi. Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari-Muslim. Ibnu Sa'ad
menambahkan: 'Yaitu bubur (tsarid).' Dalam riwayat Al-Hakim dari perkataan Abu
Bakar Muhammad bin Ishaq. Dan di antara kesalahan bahwa kata ofs-fsu/ ditulis
oleh nussokh Abu Asy-Syaikh atau pencetaknya menjadi ol-baqll Pentahqiqnya,

-fuy-Syaikh Al-Ghumari- tidak mengetahui hal itu dan mengatakan dalam ta'liqnya:
'Hal yang laziml"')
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"Bahwasanya Rasulull ah W suka mak an ats- ts ufl. " Abdullah
mengatakan:' Yaitu ap a y Lng tersisa dari maka flai.,,

W *t )'*-) r"*3 *-.d;Li .YV
J,?

Bab 27. Cara nasulul lah WBerwud 1111262
Ketika Makan
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158-zuu dari Ibnu Abbas:

Bahwasanya Rasulullah i* keluar dari kamar kecil/lVC,
kemudian ada makanan dihidangkan kepada beliau, maka
mereka (ptan shahabat) bertanya: "(Wahai Rasulullah),
maukah bila kami ambilkan air wudhu' untukmu?" Beliau
menjawab: "Sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk
berwudhu' jika aku akan melaksanakan shalat."

palam iwayatlan/1,87: Beliau bersabda: "Memangnya aku
hendak shalat sehingga aku harus

262 Yang dimalsud 'berwudhu' disini adalah wudhu secara bahasa, yaitu membasuh
tangan dan mulut.

263 shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Ath'imoh, no: 3760, An-
Nasa'i, penulis dalam kitab Al-Ath'imah, no: 1848, dan Muslim dengan makna
semisal.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih."')
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159-puo Dari Salm^r\ ta. berkata: 'Aku membaca di dalam

Tatxat 'Sesungguhryu berkah makanan adalah berwudhu'
sesudah makan.' Lalu hal itu aku sampaikan kepada Nabi

ffi, aku beritahukan kepada beliau 
^paya;ngakubaca 

dalam

Taurat. Beliau pun bersabda: 'Berkah makanan adalah

berwudhu' sebelum dan berwudhu' sesudah makan."'

JE
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Bab 28. Apa yang Rasulul nn M Baca,sebelum
dan Sesudah Makan?
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264 Dlnail. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Ath'imah, no: 1847, dan Abu
Dawud dalam kitab Al-Ath'imoh, no: 3761.
(Saya katakan: "Penulis mendhaifkannya dengan perkataannya: 'Kami tidak
mengetahui hadits ini selain dari riwayat Qais bin fu-Rabi' dan dia dhaif dalam
periwayatan hadits,' takhrijnya saya sebutkan dalam Kitab Adh-Dha'ifoh, no: 168.")
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160tuu Dari Abu Ayyob Al-Anshan, tabetkata:

"Suatu hari kami berada di rumah Nabi ffi, maka makanan
pun dihidangkan. Aku belum pernah melihat makananyaLng

lebih besar berkahnya dar: makanan itu pertame- kali kami

memakannya, dan tidak berkurang berkahnya di akhirnya,
kami bertanya: lWahai Rasulullah, bagarmana ini @isa
terjadi)?' Rasulullah ffi menjawab: 'I(arena l<rta menyebut

asma Allah (membaca bisnilkh) ketika kita @endak)
makan.' [Setelah itu] beliari duduk (seraya beliau bersabda):

'Barangsiap^ y^rrg makan sementara dia tidak menyebut
asma Allah (membaca bismillah), maka syetan akan ikut
makan bersamanya."'

4 z l, o \ , o . , , , , o /,&) q,l" 
":ur ,,La n' J;t JE :c.Ju i^fiG;.,c -l r I

,W *vu J. JG itf i ii ;,:; ;r'ti ,Fitti
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161-266 Dari Aisyah,ia berkata:

265 Dhaif. (Saya katakan: "Sanadnya dhaif, di dalam sanadnya ada seorang rawi
bernama Abdullah bin Lahi'ah, dia buruk hapalannya. Kemudian di atasnya ada
dua orang rawi yang tidak diketahui asal-usulnya. Diriwayatkan oleh imam Ahmad,
5: 415 dan 416 dengan sanad penulis dan matannya. Dari riwayat Imam Ahmad
tersebut saya dapatkan tambahan yang ditulis dalam kurung, juga dari Kitab Majma'uz
Zawa'-id,S: 23, (Al-Haitsami) mengatakan: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, di
dalam sanadnya ada Rasyid bin Jandal dan Habib bin Aus, keduanya adalah satu
orang, sementara rawi-rawi lainnya adalah para perawi Kitab Ash-Shohih, kecuali
lbnu Lahi'ah, hadits riwayatnya hasan.")

266 Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Ath'imah, no: 3767, An-
Nasa'i dan penulis dalam kitabAl-Ath'imah, no: 1859. -
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih.' Juga
dishahihkan oleh selainnya, yaitu -sebagaimana mereka katakan- harus dilihat
pada riwayat-riwayat yang menguatkannya, sebagaimana saya jelaskan dalam kitab
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"Rasulullah &E bersabda: Jika salah seorang di antara kalian

makan, lalu lup a menyebutk 
^rL 

r..umaAllah (sebelum) makan,

maka hendaklah dia mengucapkan: 'Bisnillahi awwalahu

wa akhiraha pengan [menyebutf nama Allah di awal (aku

makan) dan di akhirnya)."'
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1621u' Dari Umar bin [Abu] Siamah268: 

z z '

Bahwasanya dra masuk menemui Rasulullah ffi dan (saat

it") di hadapan beliau ada makanan. Beliau bersabda:

"Mendekadah, wahai anakku! Baca bismillah, makanlah

dengan tungar- kananmu, dan makanlah apa y^rrg ada dt

dekatmu!"
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267

163-lu' Dari Abu Sa'id al-I3udri, ia berkata:

Irwa'ul Gholil, no: 1965 dan Kalim Ath:fhoyyib, no 182.")

Shahih. Diriwayatkan oleh penulis datam kitab Al-Ath'imoh, no: 1858 dan Al-

Bukhari dalam kitab Al-Ath'imah. Demikian juga Muslim dalam kitab Al-Ath'imah
no:2O22, Abu Dawud datam kitab Al-Ath'imah, no:3777 dan lbnu Majah dalam
kitab Al-Ath'imoh.

Dia anak tiri Rasulullah Sg dari Ummu Salamah, dilahirkan di Habasyah (Ethiopia)

ketika ayah-ibunya hijrah kesana. Dia (Umar) meninggal di Madinah pada tahun 83

H. Nama ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Asad. (Atau yang lebih dikenal dengan

Abu Salamah, Edt.).

Dhaif. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no: 3850 dan An-Nasa'i.
(Saya katakan: "Juga diriwayatkan oleh penulis, no: 3453, sanadnya dhaif
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"Btasanya, ketika Rasulullah ** selesai makan, beliau

membaca/mengucapkan:'Alhandulillaahillad{i ath'amanaa

aa saqaanaa wa ja'alanaa rninal muslirniin (Segala puii bagt

Allah yang telah memberi kami makan dan memberi kami
minum serta mefljadikan kami tetmasuk golongan orang-
orang yangmuslim)."'
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164-zto Dari Abu Umamah, raberkata, ' '

"Rasulullah BE -ketika hidangan telah diangkat dari hadapan

beliau-, beliau selalu mengucapkan:'Al- han du li llahi ham dan

katsiiran thalliban mubaarakan f.ihi, ghaira muwadda'in wa laa

sC
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sebagaimana saya jelaskan dalam Kitab Takhrii Al-Kalim Ath:Thayyib, no: 188.")

270 Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no:3849, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan lbnu
Majah dalam lijitab Al-Ath'imoh, no:3284.
(Saya katakan: "Juga diriwayatkan oleh penulis, no:3452 dan dishahihkan olehnya,
Ahmad, 5: 252,256, 261, 267 .")

271 Maksudnya: Pujian itu tidak pernah ditinggalkan, bahkan selalu menyibukkan diri
dengan pujian, tanpa terputus. Sebagaimana nikmat-Nya tidak pernah se{etik pun
terputus dari kita. Dalam hadits riwayat Al-Bukhari disebutkan: t3i ii i#'lt. N-
Khaththabi berkata: "Artinya adalah Allah tidak butuh kepada'siapa puir, bahkan
Dialah yang memberi makan hama-hamba-Nya dan mencukupi kebutuhan mereka."
Dan ada pula yang manafsirkannya berbeda dengan di atas.

/-T\ Figur Rasutuilah #

mu$aghnan 'anhu rabbunaa (Segala puji bagi Allah dengan

pujian y^ng banyak, yang baik lagi, diberkati, yur'g tidak

tertinggalz7l dan Qzat) yang tak seorang pun merasa tidak

butuh kepada-N ya, wahoi Tuhan kami."'
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165:"Dari 1\isyah,iaberkata: 

/ /

"Suatu kali, Nabi ffi makan bersama enam orang dan para

shahabat beliau. Lalu datanglah seorang Atab badui dan

ikut makan dua suap, makabeliau bersabda: 'Seandainya dia

mengucapkan'bisnillah', tentu' (makanan ini) akan cukup

bagi kalian semua."'
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166-273 Dari Anas bin Malik,iaberkata:

"Rasulullah ffi bersabda: 'sesungguhnya Allah ridha kepada

hamba yarrg makan satu suap lalu memuji-Nya (membaca:

alhandulilkh), atav minum seteguk lalu memuii-Nya."'

W *t )'*) C$ d;li t: +q .Yl
Bab 29. Tenhang Mangkok Kasulullah W
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272 Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan penulis dalam kitab Al-Ath'imoh, no:
1851, Ibnu Majah dan lbnu Hibban dalam kitabAsh-Shahih. Hadits ini menunjukkan
bahwa membaca bismillah pada makanan adalah suatu keberkahan bagi makanan,
dan bahwa tidak membaca bismilloh akan menghapus berkah makanan tersebut.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih.'
Diriwayatkan juga ole.h Ahmad, 5: 208.")

273 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Nh'imah, no: 1817, Ahmad,
Muslim, dan An-Nasa'i.
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167-274 Dari Tsabit, ia berkata:

'Anas bin Malik mengeluarkan (mempedihatkan) kepada

kami sebuah mangkok yang terbuat dan kayu, tebal, dan

diikat dengan ftawat dari) besi, lalu dia berkata: '\Wahai

Tsabit, ini adalah mangkok Rasulullah ffi."'
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1 68-,'t s Dari Anas, ta b erkata:
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"Dengan mangkok ini, aku telah memberi minum Rasulullah

ffi betupa semua jenis minuman;

madu, dan susu.')

a:ff, rendaman kurma,

W 4i'tjtsJ ;ti Lr' iq .r .

Bab 50. TEntang tsuah-buahan Kasulullah &*

274 Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab A/-Asyriboh dari 'fuhim Al-

Ahwal berkata: 'Aku melihat tembikar Nabi *E ada pada Anas bin Malik, tembikar

itu sudah berkarat, maka Anas menyepuhnya dengan perak." "Tembikar tersebut

adalah tembikar yang sangat bagus, dibuat dari kayu Nadhdhar."

275 Shahih. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Asyribah, no: 2008'
(Saya katakan: "Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh, hal: 222 dan

dalam riwayatnya ditambahkan lafal yangberbunyi sebagai berikut: 'Seandainya aku

tidak pernah melihat jari-jemarl Rasulullah # pernah menyentuhnya, niscaya akan

aku lapisi permukaannya dengan emas dan perak.' sanadnya shahih. Diriwayatkan
juga oteh Al-Hakim dengan lafal yang serupa dengan lafal penulis dan dishahihkan

olehnya sesuai dengan syarat Muslim, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.")
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16g-z'u Dari Abdullah bin Ja'far, raberkata:

"BtasanyaNabi ffi makan mentimun (dicampur) ruthab."

d/lr'

et..l,;'rr * dtof ,r*;it *iuG#-,u.

170J17 Dari Aisyah ll&,:

"sesungguhnya Rasulullah W pernah makan semangka

(dicampur) ruthab."
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171-:ts Dari Anas bin Malik,iaberkata:

'Aku pernah melihat Rasulullah fE mencampurkan ant^r^

semangka kuning dengan ruthab."

pt Sr; tr;; ri1 ,6r tG ,JC ;;:,^ Gi r - \ v\

276 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Ath'imah, no: 1845, Al-Bukhari
dalam kitab Al-Ath'imoh, Muslim dalam kitab Al-Ath'imah, Abu Dawud dalam kitab

Al-Ath'imoh, no: 3835, dan lbnu Majah.
(Saya katakan: "Thkhrijnya terdapat dalam Kitab Ash-Shohihoh, no: 556.")

277 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Ath'imoh, no: 18u14, Abu Dawud

dalam kitab Al-Ath'imah, no: 3836, dan An-Nasa'i secara ringkas.
(Saya katakan: "Dan diriwayatkan juga yang lain, sanad sebagiannya shahih sesuai

dengan syarat Al-Bukhari-Muslim..Dihasankan oleh penulis. Takhrijnya terdapal
dalam Kitab Ash-Shohihoh, no: 557.")

278 Shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i (Al-Jomi' Ash-Shoghir).
(Saya katakan: "sanadnya shahih sebagaimana saya jelaskan dalam Kitab Ash-

Shohihoh, no: 558.")
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"Brasanya, iiku orang-orang melihat buah pertama (dari

tLfi :mufi mereka), maka mereka inembawanya ke hadapan

Rasulullah W.1*u Rasulullah ffi menerim^nya., beliau akan

betdoa: Ya Allah, berkahilah buah-buahan kami, berkahilah

Madinah kami, berkahilah sha' dan mud kami. Ya Allah,
sesungguhnya Ibrahim'adalah hamba-Mu, kekasih-Mu,

dan nabi-Mu. Dan aku adalah hamba-Mu dan nabi-Mu.

Sesungguhnya Ibtahim telah betdoa kepada-Mu untuk

fteberkahan) kota Makkah, sedangkan aku berdoa kepada-

Mu untuk fteberkahan) kota Madinah. Sama seperti yarLgra

panjatkan kepada-Mu untuk kota Makkah.'

Lalu beliau memanggil seseorang yang paling muda y^rug

saat itu beliau lihat, lalu buah fturma) itu beliau berikan

kepadanya."
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279 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Ad-Da'owot, no: 1451, Muslim
dalam kitab Al-Haii, no. 1373, dan Ibnu Majah dalam kitab Al-Ath'imoh, no:3929.
Mendahulukan anak kecil dalam hal ini karena besamya rasa kegembiraan mereka,

atau sebagai pengungkapan rasa keserasian antara ruthab (kurma basah) dan usia

muda, karena mereka sama-sama baru diciptakan dan diadakan. Wollahu o'lom.
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173-t'o Dari ir-Rubuyyl' binu, Mu'awwidz bii Afta',ia
berkata:

"Mu'Ldz bin Afra'mengutusku dengan membawa narnpan

berisi ruthab fturma basah) yang diatasnya diletakkan

mentimun muda. Nabi #8 suka makan mentimun. Aku
datang menghadap, dan di samping beliau ada perhiasan

y^ng batu saja didatangkar dan negeri Bahrun.281 Beliau

mengambilnya segenggam lalu memberikannya kepadaku."

17 4J82 D an d ari jalan lasn, dari At- Rub aySn' binti Mu'awwidz
bin Afra'berkata:

'Aku datangmenghadap Nabi }E sambil membawa nampan

yangberisi ruthab fturma basah) dan mentimun muda,lalu
beliau memberiku segeflggam penuh perhiasanl' ataa ra

mengatakafl: "Emas."

280 Shahih. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrau/Al-Jami' Ash-Shoghir/ bagian tentang
mentimun.
(Saya katakin: "sanadnya dhaif, banyak cacatnya yang saya jelaskan datam Kitab
Adh-Dha' ifoh, no: 541 1.")

281 Fajak dari negeri Bahrain

282 Dhail. Lihat takhrij hadits sebelumnya.
(Saya katakan: "Sanad hadits ini tidak sama dengan sanad hadits sebelumnga.
Sanad hadits ini lebih baik dari sebelumnya walaupun masih tetap dhaif.")
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Bab 51. TEntang Minuman Kasulullah ffi
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17 5J83 Dari 'Aisy ah, ia mengatakan:

"Minumarl yang paling disukai oleh Rasulull ah W adalah

minuman manis lagi dingin'"
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ffilehpenulisdalam.kitabAl-Asyriboh,no:1897.Haditsini
termasuk hadits yang hanya diriwayatkan oleh penulis'

(Saya katakan: "Penulis menganggapnyu tutui dengan alasan mursal' akan tetapi

saya menemukan riwayat lain yanimenguatkannya dari riwayat lbnu Abbas' saya

takhrij bersamu nuiitt ini aatam XitaU Ash-shohihoh' no: 3006'")
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176-l'o Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan:

"Aku masuk bersama Rasulullah M dan Khalid bin Walid
menemui Maimunah. Lalu Maimunah menghidangkan
semangkok susu kepada kami. Rasulullah ffi minum
sedangkan aku berada di samping kanannya dan I(halid di
samping kirinya, Beliau bersabda kepadaku: 'Minuman ini
untukmu, tapi kalau engkau mau mendahulukan Khalid,
mrka itu terserah padamu.'Aku menjawab: 'Aku tidak akan

mendahulukan orang lain dari sisa minumaflmu.'I{emudian
Rasulullah M bersabda: 'Barangsiapa y^ng dianugerahi

284 Hasan. Diriwayatkan oleh lbnu Majah dalam kitab A/-Asyribah, no 3426 secara
ringkas.
(Saya katakan: 'lluga diriwayatkan oleh penulis, no: 3451, dengan matan dan sanad
seperti hadits ini dengan komentar: "Hadits ini adalah hadits hasan", yaitu hoson Ii
ghoirihi, dan memang demikian adanya atau bahkan derajat keshahihannya lebih
tinggi lagi. Riwayat ini memiliki jalan yang lain dalam riwayat Ibnu Majah yang
terbagi dalam dua tempat. Dalam naskah aslinya penta'liq (ustadz 'lzzat 'Ubaid Ad-
Da'aas menunjukkan kepada salah satunya, sementaia riwayat lainny a nomor: 3322
tidak dia sebutkan, takhrijnya disebutkan dalam Kitab Ash-Shahihah, no:2320."
Dan dalam pembahasan bab ini dari Anas: "Nabi ffi diberi semangkok susu yang
telah dicampur penuh air. Di samping kiri beliau ada Abu Bakar, sementara di
samping kanan beliau ada seorang Arab badui. Beliau memberikan sisanya kepada
si Arab badui dan bersabda: 'Ke kanan, lalu ke kanannya lagi.' Diriwayatkan oleh
Imam yang Enam, kecuali An-Nasa'i. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabA/-
Asyribah, no 3725, penulis, no: 1894, Muslim, no 2029, dan dari Sahal bin Sa'ad
pada riwayat Al-Bukhari-Muslim dengan lafal yang hampir serupa.")
(Saya katakan: "Dan dalam riwayat Al-Bukhari-Muslim disebutkan: 'Rasulullah B9

meminta minum, kemudian dihidangkan...,' al-hadits. Dalam hadits ini ada penjelasan
bahwa dimulainya acara minum-minum itu dari Rasulullah * bukan karena beliau
adalah pembesar kaum -walaupun.memang demikian adanya-, tapi karena beliau
lah yang meminta minum terlebih dahulu, maka tidak terjadi, kontradiki dengan
peristiwa yang sedang terjadi saat itu dengan sabda Rasulullah fr: "Ke kanan, lalu ke
kanannya lagi.' Tidak ada pengkhususan disini, justru yang dipakai adalah konteks
hadits secara umum, bahkan Rasulullah ffi sendiri yang menguatkannya, sebab beliau
bersabda demikian setelah beliau berposisi sebagai pemberi minum. Rasulullah

H memberikannya kepada orang Arab badui, bukan Abu Bakar. Kemudian beliau
bersabda demikian untuk menunjukkan bahwa hal itu merupakan hukum syari'at,
yaitu seorang pemberi minum hendaknya mendahulukan yang di sebelah kanan
secara mutlak, baik pembesar kaum maupun bukan. Dan ditekankan juga oleh
Anas dengan perkataannya dalam riwayat yang lain: 'lni adalah sunnah, ini adalah
sunnah, ini adalah sunnah!!"')
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nnakanan oleh Allah, hendaknya mengucapkan: 'Allahumma

baarik lanaa f.ihi wa ath'imnaa khairan minhu (Ya Allah,

berkahilah untuk kami pada, makanan ini, dan berilah kami

makanan yarrg lebih baik darinya), dan barangsiapz, yung

dianugerahi minum oleh Allah, hendaknya mengucapkan:

'Allaahumna baarik lanaa fiihi wa qidnaa ninhu fa Allah,

berkahilah untuk kami padaminuman ini dan tambahkanlah

untuk kami darinya)" I(emudian Rasulullah ffi melaniutkan:

'Tidak adaytngbisa menggantikan makana;n dan minuman,

selain susu."'

(.=# ;ti.JFJ rJ=;i * \: ,:\1 .\"Y

Bab 52. TEnbang C,ara Rasulullah W Minum
ffi ,ll
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,' .z , /', -o, r(r. " 

| ' d /

.t-rc[i_e *G J'A et o,,1" &l *t- i,' J;i
177 -zss Dari Amr bit Sy"'aiU , dan 

^yuhny^ 
dari kakeknya286,

285 Hasan. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Asyriboh, no: 1884.
(saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih,'

banyak riwayat lain yang menguatkannya yang sebagiannya akan datang pada

bab ini. Lebih dari satu hadits shahih tentang larangan bahkan celaan Rasulullah

* dari minum sambil berdiri. Bahkan perintah Rasulullah # untuk memuntahkan

minuman yang diminum sambil berdiri pun shahih, sehingga hal ini menyebabkan

pam ulama berselisih paham tentang bagaimana cara menggabungkan kedua

riwayat tersebut. Ath:Thahawi dalam Kitab Musykilul Afsor 3: 18, 21 berpendapat

bahwa larangan tersebut untuk arti makruh fohrim (makruh mendekati haram). An-

Nawawi berpendapat, bahwa larangan tersebut untuk arti makruh tonzih (makruh

yang tidak mendekati haram). Saya merasa lebih condong kepada pendapat

pertama, sebagaimana yang saya jelaskan dalam Kitab Ash-Shohihah, no: 175-177,
hendaknya pembaca merujuk kepadanya, karena masalah ini sangat penting.")

286 Amr bin Syu',aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Ash. Yang dimakud
dengan kakeknya ialah kakek ayahnya (buyutnya), yaitu Abdullah. seorang shahabat

mutia lagi terkenal. Hadits ini dikuatkan oleh hadits riwayat Abu Dawud.
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taberkata:

'l\ku melihat Rasulullah ffi minum sambil berdiri dan sambil
duduk."

qto sr .v at j;: *; ,Jb ,y6 ut f -\v^
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178-1" Dari Ibnu Abbas, iaierkata:
'Aku memberi minum Nabi W dar, arr zamz^rrq beliau
minum sambil berdiri."
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179-1" Dari An-N azzalbin Sabrah'u', iubeTkata,

'Ali diberi au dalambaskom y^ng s^ titu dia sedang berada

287 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Asyribah, no: 1883, Al-Bukhari
dalam kitab Al-Hajj dan kitabA/-Asyribah, Muslim, no:2027, An-Nasa'i dalam kitab
Al-Hajj, dan Ibnu Majah dalam l<iab Al-Asyribah.

288 Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Asyriboh, no: 3718, Al-
Bukhari dan Ahmad.
(Saya katakan: "Dalam Al-Musnad, 1: 723, 139 dan 144, Al-Bukhari dalam kitab
Al-Asyriboh. Pengalamatan kepada Abu Dawud tanpa An-Nasa'i adalah kekeliruan
yang besar, karena Abu Dawud tidak meriwayatkan selengkap ini, lain halnya dengan
An-Nasa'i yang meriwayatkannya dalam kitab Ath:Thaharah dengan lengkap.
Diriwayatkan juga oleh lbnu Hibban, no: 152, Ath:Thayalisi, no: 164, Al-Baihaqi,
1: 75, kemudian ada riwayat dari jalan yang lain, seperti dalam Al-Musnad, 1: 101,
702,716,120.")

289 An-Nazzal bin Sabrah Al-Hilali Al-Kufi, konon ia termasuk kalangan shahabat. Imam-
Imam Hadits selain Muslim: (Al-Bukhari, At:Iirmi&i, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan
Ibnu Majah) meriwayatkan hadits dari An-Nazzal.
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di Rahbant2e0, dia mengambil air itu dengafl satu telapak

,ungunny u. kemudian tit "tt"i 
ke dua t^fl1arnrry ^' 

b er]<umur
-iia.rirtlnslt 

af*, dta juga membasuh wai ahnya' ke{la.lengan

dan kepal Lrrya',kemudian dia minum dtnnya sambil berdiri'

kemudian dia mengatakan:'Inilah wudhu'ny a2e2 orarrg yt'g

belum berhadats, it'"*i^nlah aku melihat Rasulullah &$

melakukarrrrYa."'
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180-2e3 Dari Anas bin Maiik:

(Dr, dart'lalanyanglxnl2140).: "Anas bernafas di dalam

bejana (tempat ;-""-) sebanyak tiga kati dan Anas mengira

bahwa Nabi ffi,-Jtkabeliau *irr,*-, beliau juga bernafas di

dalam bej anu "bi"yak 
tiga kali dan beliau mengatakan: Yang

seperti ini lebih lez'at dailebih menghilangkan dahaga'"'

,i;'4tril4;ht4: r* i:f .t:,t.
;T J^;; ,; r;1 ot< ;,r;')

t
o1,' ) ,

4-Ie dll

Nama sebuah tempat di Kufah' Diartikan pula 'tempat yang lapang''
290

297

292

293

MenghiruP air ke hidung (Penj )'

Wudhu disini adalah wudhu secara bahasa' makudnya adalah membersihkan diri'

Shahih. Diriwayatkan ol"h p"nuti' dalam,kitab Al-Asyribah' no: 1885' Muslim' no:

;o;;;il D";rd' no' 3727 dan An-Nasa' i'

(Saya katakan: "o"';"it'i#"q'-s""' A.t'Kubro karya An-Nasa'i' Penulis

berkomentar: 
,Hadits i.,i'uau'iui-nualt, hurun gtr*iU.' Saya iakhrij dalam kitab Ash-

Shohihoh, no:387'")
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187-2e4 Dari Ibnu Abbas:

"Bahwasanya Nabi &8 ketika hendak minum, beliaumeniup/
menghembuskan nafas dua kali."
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182-zns Dari l(abiyukf'u,taberkitai ' /

"Nabi ffi masuk ke rumahku lalu beliau minum dari mulut
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183-:" Dari Anas bin Malik:

Dhaif. Diriwayatkan oleh penulis'dalam kitab Al-,4syribah, no: 1887, dan Ibnu
Majah, no: 3417.
(Saya katakan: "Sanadnya dhaif, penjelasannya terdapat dalam Kitab Adh-Dha'ifah,
no:4204."\
Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Asyribah, no: 1893, Ibnu Majah
dalam kitab Al-Asyribah, no: 7423 dengan tambahan lafal yang berbunyi: "Dengan
maksud mencari berkah dari bekas tempat mulut Rasulullah &."
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih,'
sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban,
no:1372."1

Kabsyah binti Tsabit Al-Anshariyah, saudari kandung Hassan bin Tsabit.

Qirbah adalah tempat minum yang terbuat dari kulit yang telah disamak.

Shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad, dan ditunjukkan oleh penulis setelah hadits no:
7892"
(Saya katakan: "Riwayatnya terdapat dalam Kifob Al-Musnad,3: 119, 6:372,437,
demikian juga Ad-Darimi,2: 12O, lbnul Jarud dalam Kitab Al-Muntoqa, no: 868.
dalam sanadnya terdapat seorang rawi bernama Al-Bara' bin Yazid bin Binti Anas, dia
tidak dikenal, namun.-'iwayat ini diperkuat oleh riwayat Humaid yang diriwayatkan
oleh Abu Asy-Syaikh, hal226, dengan demikian derajatnya menjadi hasan. Riwayat
Abu fuy-Syaikh juga ada dari jalan yang lain secara ringkas.
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qtrbah2e7 yang digantung sambil berdiri. Kemudian aku
menuiu (qirbah), lalu kupotong mulut qirbah tersebut."
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..Bahwasanya Nabi &8 masuk fte rumah) ummu Sulaim2ee,

dan saat itu ada qirbah tergantung (di dinding)' Lalu beliau

minum dari mulut qirbah tersebut sambil berdiri' Setelah itu,

ummu sulaim menghampiri qirbah tersebut dan memotong

uiungnya."

-d. "",oio. .c. 
t? 

o o/ c //-,2 ez
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1g4-300 Dari .Aisyah Binti Sa'ad bin Abi waqqash dari

ayahnya: "Bahwasanya Nabi W pernah minum sambil

berdiri."

6-

ffi +l )'*, tL4 d ;Li t: +q 'rY
tsab 55. TEntang Wewangian Kasulullah $lE
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185-301 Dari Musa bin Anas bin Malik , iun uyahnyu,'ta

ffindapatkanriwayatlainyangmen9u-a\11yadarihadits
riwayat 'Aisyah, dengan demikian derajatnya menjadi shahih' diriwayatkan oleh

Ahmad, (6: 161)'")

299 Ibu kandung Anas bin Malik.

300 shahih. Ditunjukkan oleh penulis dalam kitab Al-Asyribah setelah hadits nomor:
- 

1883, fuy-syaukanidalam kitab Noilul Authar' 8: 195'

(Saya katakan, "s"""a"r" Jhuif, numun.diperkuat oleh hadih sebelumnya' Ath-

Thahawi meri*ayatkan iulum Kiiab syorhu Mo'ani Al-Atsar,4:273 cetakan Mesir,

Abu fuy-Syaif<n, nal ZiO, N-Bazzar, dan Ath:Thabrani sebagaimana dijelaskan

dalam Mojmo' Az-Zawo'id,5: 80'")

301 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab At.tarajjul, bab: Istihbobu Arh:rhib,

no:162.
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"Rasulullah BE memiliki botol minyak wangl yung beliau

p rk^i untuk wewangia tr." 302
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186-303 Dari Tsum amahbin Abdill ah, ia.berkata: 
Ab)

'Anas bin Malik tidak pernah menolak wewangian. Anas

berkata: 'sesungguhnya Nabi BE tidak pernah menolak

wewangian."'
t-
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187-304 Dari Ibnu I.Jmar, ia berkata:

(Saya katakan: "Sanadnya shahih, sesuai dengan syarat Muslim. Diriwayatkan juga
oleh Ibnu Sa'ad, 1:399, dan Abu fuy-Syaikh, hal: 98.")

302 Minyak wangi berwarna hitam yang diberi campuran, lalu digosokkan ke tubuh/kulit
dan dibiarkan (sejenak). Setelah beberapa saat, barulah aromanya timbul.
Bagi seorang muslim, memakai wewangian sangat dianjurkan. Apalagi pada moment
tertentu, seperti: pada hari Jum'at, shalat hari raya, saat ihram, shalat berjama'ah,
menghadiri undangan, saat membaca Al-Qur'an, ketika dalam majelis ilmu, saat
berdzikir, dan sebagainya.

303 Shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan penulis dalam kitab
Al-Adab, no 2791.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih.'
Diriwayatkan dalam Kitab Al-Musnad,3: 118, 13,261, diriwayatkan juga oleh Ibnu
Sa'ad, 1: 399. Diriwayatkan oleh Abu fuy-Syaikh, hal: 97 daijalan lain dari Anas,
yaitu riwayat lbnu Sa'ad dan Ahmad 3:226,250,261.")

304 Hasan. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Adab, no: 2791. Hadits ini
termasuk hadits yang diriwayatkan hanya oleh penulis.
(Saya katakan: "Penulis menganggap sanadnya gharib, sementara sanadnya yang
benar adalah hasan, mereka yang menganggapnya cacat tidak melakukan sesuatu
sebagaimana tahqiq saya dalam kitab Ash-Shahihah, no: 619.")
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'Anas bin Malik tidak pernah menolak wewangian. Anas

berkata: 'sesungguhnya Nabi BE tidak pernah menolak

wewangian."'

.:,' j-; ls ,lv'i u\;e - \ AV
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187J04 Dan Ibnu Umar, iaberkata:

"Rasulullah ffi bersabda: 'Tiga hal yang tidak boleh ditolak;

bantal, minyak wafl$, dan susu."'305
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188-306 Dari Abu Hurairah, ia berkata:

"Rasulullah ffi bersabda:'Wewanglur. laki-laki adalah y^rrg

jelas baunya dan tersamar warflaflya^ sedangkan wewangian

pefempuan adalah yang tefsamar baunya dan tedihat ielas

wafrraftya."'

304 Hasan. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Adab, no: 2791- Hadits ini

termasuk hadits yang diriwayatkan hanya oleh penulis'

(saya katakan: "Penulis menganggap sanadnya gharib, sementara sanadnya yang

benar adalah hasan, mereka yang menganggapnya cacat tidak melakukan sesuatu

sebagaimana tahqiq saya dalam kitab Ash-shohihoh, no: 619'")

305 Memuliakan tamu dengan cara memberikan tiga benda ini, dan ini merupakan

hadiah yang tidak Pantas ditolak.

306 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Adob, no 2788'
(Saya katakan: "Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2174, An-Nasa',i

dalam kitab Az-Zinah, Ahmad, 2:540,541. Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah

hadits hasan,' yaitu hoson li ghairihi, karena perawi dari kalangan tabi'in tidak

disebutkan namanya, tapi diperkuat oleh riwayat lain dari 'lmran bin Hushain yang

diriwayatkan oleh Ahmad, 4: 442, Abu Dawud, no: 4048, dan penulis, no2789
dengan komentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan gharib'"')
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307 Dhaif. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Adab, no:2792. disebutkan dalam
Kjlab Al-Jami'Ash-Shoghir, bahwa Abu Dawud meriwayatkannya dalam Kitab Al-
Marasil karyanya.
(Saya katakan: "Disamping mursal, hadits tersebut sanadnya juga dhaif. Oleh karena
itu dikomentari oleh penulis: 'Hadits ini adalah hadits gharib.' Di sebagian naskah
yang lain disebutkan: 'Hadits ini adalah hadits hasan,' dan hal ini terbantahkan
sebagaimana saya jelaskan dalam Kitab Adh-Dha'ifah, no 764.")

308 Namanya adalah Abdullah bin Mall, berasal dari negeri Yaman, menjumpai masa
jahiliyah dan masuk Islam pada masa Rasulullah * masih hidup, namun dia tidak
sempat bertemu dengan beliau. Dia seorang yang terpercaya dan hafalannya kuat.
Meninggal pada tahun 75H., pada irsia 130 tahun. Hadits tersebut mursal.
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189-lo' Dari Abu Utsman An-Nahdr31g,ia berkata:

"Rasulullah ffi bersabda: Jika salah seorang drantara kalian

diberi hadiah berupa turrumaLn berbau harum, m^ka. iangan
pernah ditolak, sebab itu keluar dari surga."'
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Bab 34. Cara Rasulullah W Berbicara

,Ju ti,.r n' iPt *G;e. - r I I
au 7rF :';'f""3 ^;lf ir ,*

z / z - , ) , o , 'o u g/ ' '

4\,*:;'^brJ",fa,i r#l
z. lll'

191.:11Dari 'Aisyrh ti&,, ia betkata:

ffilehpenulisdalamkitabAt.Monoqib,no:3643,Al-Bukhari,
Muslim, Abu Dawui dalum iitab At-'llm, bab: Fi Sordi Al-Hadifs, no: 3655 secara

makna.
(Sayakatakan:..Riwayaimerekatidaklainkecualikalimat.lepas,,sedangkanpenulis
meriwayatkandengansanaddanmatan.sepertidalamhaditsinidengankomentar:
'Hadits ini adalah i",uaiJt"'u'un shahih'' Sanadnya hasan' juga diriwayatkan oleh

Ahmad, 6:257,7:t'.,:iiji, f si-fu" Sa'ad' 1:375' dan Abu Asv-svaikh' hal 92;')

3l2Shahih.DiriwayatkanolehpenulisdalamkitabAl-Monaqib,no 
36M,dankitab

Al_lsti,dzan, ro, zli+, gvsulihari dalam kitab Al-'Ilm dan kitab Al-lsti'dzan.

(Sayakataka","p"",fitUn'kom"ntu'"Haditsiniadalahhaditshasanshahih"
diriwayatkan dalam Shohih At-Bukhari secara ringkas, no: 65 dengan lafal: Agar

engkau ,n"rnuhu-iniu i oiauputi oleh Al-Hakim , 4: 273 dengan lafal seperti lafal

dalam kitab ini kemudian dia mengkomentarinya: 
.Hadits ini adalah hadits shahih

sesuai denga. ALB;kh;-Muslim.'-Kemudian dikomentari lagi oleh Adz-Dzahabi:

,Diriwayatkan ob[-et-suLtari, kecuali lafal: Agar dimengerti.' saya katakan:

.Artinya.u,nu,,nukutidakperlukiranyaadapengecualiandankomentarsemacam

ini, hendaknya pembaca mencermati'" )
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..Tidaklah Rasulullah sE berbicara lepas sepefti pembicaraan

kalian, akan tetapr beliau berbicara dengan pembicaraan

yarlg jelas dan lugas, yang menyimtknya akan langsung

menghapalnya."

, t a , t . z ' / / / o ,9 o /
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'^L $3':G;i ^;<t * *;
1,92:12 Dari Anas bin Malik,raberkata:

"Rasulullah ffi mengulang perkataannya sampai tiga kali'



agr dap^t dimengerti (dengan baik)."
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Bab 55. TEntang Thwa Rasulullah W

193-t" DariJabir bin Samurah,$:
((Betis314 

Rasulullah ffi ramping. Beliau tidak pernah tert^w^
melainkan hanya tersenyum. Jika aku melihat beliau, aku
katakan:'I(edua m^ta beliau seakan bercelak, p adahal b eliau
tidak memakai celak."'31s

,rat ,; ;. e,rt--ir d/. st rS a - \ 1r

;" it;ii,y *'gi r'-i *6
z/

313 Dhaif. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitabAl-Manaqib, no:3648.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih gharib.'
Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dari jalan syaikhnya At-Tirmidzi; Ahmad bin Mani,
dengan sanad dan matannya, kemudian mengkomentarinya: 'Hadits ini sanadnya
shahih.' Lalu Adz-Dzahabi membantahnya, dia katakan: 'saya katakan: 'Hajjaj (yaitu
bin Artha'ah) riwayatnya lemah.")
(Saya katakan: "Karena dia seorang mudallis dan meriwayatkan dengan cara
'an'anah. Dari jalannya juga diriwayatkan oleh Ahmad, 5: 105, puteranya Abdullah,
5: 97, Ath:Thabrani dalam l\ttab Al-Mu'jam Al-Kabir, no: 2O24 dan Al-Baghawi

. dalam Kitab Syorhus Sunnah, no:3642.,,)
314 Dalam naskah lain disebutkan: "Kedua betis....,,

315 Di kedua kelopak mata beliau terdapat warna hitam, seolah-olah beliau bercelak.
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1.g4-3t6Dari Abduliah bin Al-Harits binJaza &'b' bahwasanya

dia mengatakan:

'Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak

tersen)'um danP ada Rasulullah ffi '"

(Shahih). Dan dari ialan lzirn U?:^t^ (Abd"11'! bin A1-

HaritsbinJm'a),rub,'kutu:"TidaklahtertawanyaRasulullah
&E melainkanhatyalah tersenyum f 228'"
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t-errnasuk hadits yang hanya diriwayatkan oleh.penulis
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Anmua, 4: 190, 191, terlebih
rttui,ir, ."uusuimana diketahui' Diriwayatkan juga ' ,. L -..r.^-^-+^-. ,r-{^iir< qhahih

;Hl::";:lfili ffi;;;u .nunin, dan penuris berkomentar: 'Hadits shahih

o ls,l

gharib."')
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195-t" Dari Abu Dzall M, iu mengatakan:

"Rasulullah SE bersabda: 'sesungguhnya aku benar-benar
tahu tentarig orang pefi^mayang masuk ke dalam surga dan
(*gu) orlrlgtera&hir yang keluar dari n erakapadaHari I(amat
kelak. Seseorang dihadapkan ftepada Allah), kemudian
dikatakan kepada mereka (ptara malaikat): 'Pedihatkan
kepadanya akan dosa-dosa kecilnya!' Sedangkan dosa-dosa
b e s arnya dis embunyik Ln.318 I(emudian dikatakan kep ddanya :

'Pada hari ini dan itu engkau melakukan perbuatan demikian
dan demikian.' Dia mengakui dan tidak mengingkarrny^
(sedikit purr). Sementara dia takut dosa-dosa besarnya (akan
dipedihatkan pula), lalu dikatakan:'Gantikanlah setiap dosa-

dosanya dengan kebaikan!' Sehingga orang itu mengatakan:
'Sesungguhnya aku memiliki banyak dosa, (namun) aku

tidak melihatnya di sini!'

Abu Dzarr mengatakan:'Aku benar-benar melihat Rasulullah

ffi tertawa hingga gigi gerah^mnya tedihat dengan jelas."

./ 'r., ,o. 
t5, 

). c/ o o / o /

L9*- t :J$ a--e oll '&t iul -t*" Lj J--F J,e -\ 11

Yl €\i Y; .j1,1i ; *; q]." sr ,1. "lt J;,
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., / z

. Y Y \ l'r-e \! :4t1t 6r) .,!-*
196-t" DanJarirbin Abdill ah,W, ruArd{utu, 

/ /

318

317 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Shifatu Jahannam, no: 2599, dan
Muslim dalam kitab Al-lman, no: 190.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih.'
Diriwayatkan juga oleh Ahmad, 5: 157 dan 170.")

Demikianlah yang tertulis dalam kitab aslinya, sebagaimana dalam riwayat Ahmad.
Sementara dalam riwayat lain disebutkan: "Singkirkan!" Dalam kitab Sunan Af-
Tirmidzi: "Sembunyikanl" Dan dalam riwayat Muslim: "Hapuskan!" Maknanya
hampir sama.

Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabAl-Jihod,kitab Al-Maghazi,kitab
Ad-Do'awat, kitab Dzikru Jorir, dan kitab A/-Adob,'Muslim dalam kitab Al-Fadha'il,
no:2475, Abu Dawud, dalam kitab Al-Jihad, penulis dalam kitab Al-Monaqib, no:
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..Rasulullah 
$iE tidak menutup dirinya dariku semeniak aku

masuk Islam, dan beliau tidak melihatku melainkan beliau

pasti tertawa.,, Dalam nwayut lain: "Melainkan beliau pasti

tersenyum f 231.."
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Ig7 -2o Dari AbdrrUuf, bin Mas'u d,&,tabetkaia,

"Rasulullah $* bersabda: 'Sungguh, aku benar-benar

mengetahui penghuni neraka yang terakhir kali keluar (dari

3822 dan Ibnu Majah dalam Mukoddimah, no: 159'

(Saya katakan: "sebagian mereka (meriwayatkan) dengan riwayat pertama dan

sebagian lagi dengan riwayat kedua. Kedua riwayat itu berada di seputar riwayat Qais

Uin AUi Haiim dari Jarir. Pada riwayat pertama diriwayatkan darinya oleh Bayyan

bin Bisyr, dan di riwayat kedua diriwayatkan oleh Ismail bin Abi lftalid, keduanya

tsiqah/terpercaya. Kemungkinan besar yang lebih rajih adalah riwayat kedua, karena

t "ru**n 
p"ni"lurun d*gun riwayat tersebut yang disebutku-n. guJuT riwayat

Rt rnua, +, SSg, 3Sg,g62,g?S. p"n,riit berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan

shahih."')

320 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab shifatu Jahannam, no: 2598, Al-

Bukhari dalam kitab Shifatu At-Jannoh dan dalam kitab At:fauhid, Muslim dalam

kitab A/.Imon, no: 186, dan Ibnu Majah dalam kitab Az.Zuhud, no: 4339.
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neraka); yaitu seseorang yang keluar dan neraka dengan
merangkak, kemudian dikatakan kepadanya: 'Pergilah,
masuklah ke dalam surga!' Maka dia pun belzLnjak untuk
masuk ke dalam surga. Namun dia mendapatt orang-
oraflg telah menempati tempat mereka masing-masing.
Lalu dia pun kembalt dan berkata: '\)Vahai Tuhanku, orang-
orang sudah meflempati semua tempat!' Maka dikatakan
kepadanya: Apakah engkau ingat masa dimana engkau
berada?' Dia menjawab:'Ya, (aku ingat).' Maka drkatakan
kepadanya:'Berangan-anganlah!' Lalu dia pun berangan-
angar^,kemudian dikatakan kep adany a:'Maka,s esungguhnya
bagimu apa. y^ng engkau angankan dan sepuluh kali lipat
dunia.' Dia mengatakan: Apakah Engkau mengejekku
p adahal Engkau adalah Ptaja?"'

Abdullah bin Mas'ud berkata: 'Aku benar-benar melihat
Rasulullah $S tertawa hingga terlihat gigi geraharrrnya.."
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198-:" (dari) Ali bin Rabi'ah, ia mengatakan:

'Aku pernah menyaksikan Ali diberi kuda untuk dikendarai-
nya. I(etika"dia meletakkan kakinya di pelana kuda tersebut,
dia mengucapkan: Bismilkh. Setelah dia duduk di atas pelana
kuda itu, dia mengucapkan: A/hamdwlillah, kemudian dia
membaca:
'ot.'o/ ,g. '. 3, .o o,

orl,t^J Q; ,J! U\s 'i -p
t' aj
4J t;f lrJ U,6 tjJ

'MahaSuci Tuhan Yang telah menundukkan ,"-rru ini bagr

kami padahal kami sebelumnya adakmampu menguasainya.

Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.'
(QS. Az-Zukhruf 13-14).

I(emudian dia memb aca: A lh am du li lla h,tgakah,Al la h u A kb ar,

tiga kali, Subhaanaka innii qhalantw nafsiifaghfirliifainnahu laa

1 aghf, r u d 7d ry n u u b a i I / a a n t a (Maha Suci E ngkau, s e s ung guhny a

aku telah berbuat 
^nlayz- 

terhadap diriku sendiri, maka
ampunilah aku, karena ttdak adz yang dapat mengampuni
dosa-dosa, kecuali Engkau). I{emudian dra tertawa, maka
aku tanyakan (hal itu) kepaduny^: Apa yang membuatmu
tert^wa", wahai Amirul Mukminin?' Dia menjawab: Aku
melihat Rasulullah B8 melakukan seperti yang aku lakukan,
kemudian beliau tertawa'. Aku pun bertanya kepada beliau:
"Ap^ yaflg membuatmu tertlwa, wahai Rasulullah?" Beliau
menj awab :'sesungguhnya Tuhanmu merasa takjub terhadap

hamba-Nya ketika dia mengucapl.an: 'Tuhanku, ampunilah

321 Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Jihad, no:2602, penulis
dalam kitab Ad-Do'awat, no: 3443, An-Nasa'i, dan Ahmad dalam A/-Musnod.
(Saya katakan: "Dishahihkan oleh penulis, Ibnu Hibban, Al-Hakim, An-Nawawi,
dan lain-lain, dan memang demikian adanya sesuai dengan apa yang saya jelaskan

dalam catatan saya pada kitab A/-Kolim Ath:fhayyib,hal 122.")
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dosa-dosaku! (I(arena tidak ada yang dapat mengampurrl

dosa-dosa, kecuali Engkau).' Dan orang itu pun tahu bahwa

tak seorang pun yang bisa mengampuni, melainkan hanya

Allah."'

fit *i, ta ,32 Jv :Jv lZ u -rc;r.-t ll
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,ylu-t} i ,is't,l^* ,;, :si , ,,.13

tgg-322nua t-iiaiis,u'ua. ia (Ami) brtrkutu, 
/

<(S^'^d323 berkata: Aku benar-benar telah melihat Nabi *E

tert^wa pada waktu Perang I(handaq32a hingga tedihat grgi

gerahamnya. Aku (A-") bertanya: 'Bagatnana (cetttanya)

beliau bisa tertawa?' Dra (Sa'ad) meniawab: Ada seseorang

yahg memakai tameflB,t'u -Sa'ad adalah seoraflg pemanah

322 Dhait. (saya katakan: "sanadnya dhaif, seluruh perawinya tsiqah, kecuali

Muhammad bin Muhammad bin Al-fuwad. Dan tidak meriwayatkan darinya dari

perawi tsiqah selain Abdutlah bin Aun Ats-Tsiqah, juga Hisyam bin Ziyad yang matruk,

dia termasuk yang tidak dikenal. Terlebih lagi tidak ada yang menganggapnya tsiqah,

bahkan Ibnu Hibban sekalipun!! Dari jalannya diriwayatkan oleh Ahmad, 1: 186.")

323 Yaitu Sa'ad bin Abi waqqash, salah seorang dari sepuluh orang shahabat yang

dijamin masuk surga.

324 Teiadipada tahun ke-5 hijrah, saat itu khandaq (parit) digali di sekitar Madinah atas

usulan Salman Al-Farisi.

325 Dalam riwayat lain disebutkan: "Busur...."
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ulung-, orang ifr326 berisyarat demikian, dan demikian
dengan tameng untuk menutupi dahinya.'Lalu, Sa'ad pun
menyiapkan sebuah anak panah dan membidiknya. I(etika
orang itu mengangkat kepalanya, Sa'ad melepaskan anak
panah tersebut dan tepat mengenai sasaran (yaitu dahi
orang itu). Orang itu langsung jatuh terjerembab dengan
kaki ke atas. Serta merta Nabi ffi tertawa hingga tedihat gigi
gerahamnya.' Aku (A*ir) b efiany a:' Ap a y ang menyeb ab kan
beliau tertawa?' Sa'ad menceritakan, bahwa beliau tettawa
karena 

^pa,y^ng 
dilakukan Sa'ad terhadap orang itu."

ffi +l )"*, Ctby d;6 u +q .Y1

Bab 56. TEntang Canda Rasulullah B$

lC &j q& nl * at ii 't-r.ru ; ; ";, -y. .
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.e> it-*r , -.l,*.rt, -\P

200-:" Dari Anas bin Malik:

"B ahwas anya N abi b ers ab da kep adany a:'Wahat o rarrg y 
^ngmemiliki dua buah relinga!"'

Abu Usamah mengatakan: "Maksudnya: beliau mengajak

326 lni merupakan ucapan sa'ad sendiri. Dan yang dimaksud 'seseorang' adalah musuh
yang berhadapan dengan Sa'ad.

327 shahih. Diriwayatkan oleh Penulis dalam kitab Al-Birr, no: 1993 dan dalam kitab
Al-Manoqib, no: 3831, Abu Dawud dalam kitab Al-Adab, no: 5002.
(Saya katakan: "Diriwayatkan juga oleh Ahmad, 3: 117, 727,242,260, Ibnu fu-
Sunni, no: 422, Alh:fhabrani, hal: 662. Penulis berkomentar: "Hadits ini adalah
hadits shahih gharib." Dalam sanad mereka semuanya terdapat seorang rawi
bernama syuraik, yaitu bin Abdillah Al-Qadhi, dia dhaif karena buruk hapalannya,
akan tetapi Ath:Thabrani juga meriwayatkan dari jalan yang lain, hal: 662 dari Anas
dan sanadnya shahih. Kemungkinan besar karena itulah Al-Hafizh (lbnu Hajar)
dalam Kitab Al-lshobah bahwa Nabi * pernah mengatakan demikian.,')
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Anas bercanda."
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201-:" Dari Anas bin Malik t$, ra berkata:

"Rasulullah W mempergath/beinteraksi dengan kami
sampai-sampai beliau bersabda kepada adikku32e: 'Wahai
Abu 'Umau, ap^ yang di lakukan oleh nughuir)"'zzo

e'rqirnr * at"oi eat6^;ri6,.* i,lc
t#'ti;,1 ,Sw ct'i;be F X +, L:,:;3G
i tG*Ls,* J:f i^t#t &:; ;u'\;i ^?)
'oG ri iXti Ji (, ,;;-(t'(. ,&', ^J;'ir ;; 4r
* ;tZ')rL,^); ?\it r=;,ia,*. *,t,#t

.r"t

{;At J* u ,;; (i ( :'4-: +v it

328 Shahih. Diriwayatkan oleh Penulis dalam kitab Al-Birr, no: 1990 dan dalam kitab
Ash-Sholoh, bab: Ash-Sholotu'Ala Al-Ba.sth, no: 333, Al-Bukhari dalam kitab AI-
Adob, Ibnu Majah dalam kitab A/-Adob, no 3720, Muslim dalam kitab Al-Adab,
2150, An-Nasa'i dalam Ktab Adzkaru Al-YoumiWa Al-Lailah.
(Saya katakan: "Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, no: 3969, Ahmad, 3:
115, 119, 171, 188, 190, 201, 212,222,223,278,288 dari berbagaijalan dari Anas.
Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih.' Dalam naskah aslinya
disebutkan bahwa riwayat ini juga dialamatkan kepada Muslim dalam kitab Ash-
Sholoh, kitab Al-Isti'dzon dan kitab Fodho'i/ An-Nabiy Shallallohu AlaihiWa Sollom,
semuanya keliru!!")

329 Saudara Anas seibu. Yaitu anaknya Abu Thalhah, Zaid bin Sahl Al-Anshari. Nama
ibu mereka berdua adalah Ummu Sulaim binti Milhan. Abu Umair (Zaid) meninggal
ketika masih kecil, semasa Nabi * masih hidup.

330 Nughair adalah nama burung kecil sejenis burung pipit (Penj.).

169

Figur Rasulullah ffi /-l\



Abu 'Isa (At-Tirmidzi) mengatakan: "Dapat dipahami dari
hadits ini, bahwa Nabi ffi mau bercanda dengan orang lain.
Di dalam hadits ini juga adz- dall,bahwa beliau memberikan
kun-yah (nama panggilar) kepada anak kecil. Beliau berkata
kepada anak itu: 'Wahai Abu'Uma:r.'Juga ada dalil tentang
bolehnya memberikan burung kepada anak kecil untuk
bermain. Nabi ffi hanya mengatakan: lWahai Abu 'Umair,
apayarr'gdi lakukan oleh nughair?' I(onon, anak itu memiliki
nughair (seekor burung) yang biasa dra ajak bermain, lalu
burung itu mati. OIeh karcnanya si anak tersebut bersedih
hati dan Nabi ffi mengaj aknyabercanda dengan mengatakan:
'Wahai Abu 'Umair, apa yang dilakukan oleh nughair?"'

aalJ'l

.u- Y! Jii Y

331 Shahih. Diriwayatkan oleh Penulis dalam kitabAl-Bin,no'.1991. Hadits initermasuk
hadits yang hanya diriwayatkan oleh penulis.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih,' dan
memang demikian adanya sebagaimana saya jelaskan dalam Kitab Ash-Shahihah,
no: 1726, sedangkan nukilan Ibnu Katsir dari At:Tirmidzi bahwa dia mengatakan:
'Hadits ini adalah hadits mursal hasan' adalah keliru, kemungkinan_ dari nussokh atau
dari percetakannya.")
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202-p" Dari Abu Hurairah 4*1,, raberkata:

"Mereka (ptara shahabat) mengatakan: 'Wahai Rasulullah!

Sesungguhnya engkau mengajak kami bercanda!' Beliau
menjawab: 'Benar, hanya saja aku tidak mengatakan kecuali

kebenaran."'

,v At ,:;; ;J,;r >r:, ci ,,tuv ; ;# -r .v
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203J33 Dari Anas bin Malik:

Ada seseorangyaLng meminta kepada Rasulullah 48 untuk
membawanya di atas unta. Beliau bersabda: "Sesungguhnya

aku akan membawamu di atas anak unta!" Orangitu bertanya:

'lWahai Rasulullah, 
^p^ 

y^ng bisa aku lakukan dengan anak

unta?" Beliau (I.Jabi ffi) menjawab: 'Bukankah unta iuga
melahirkan unta?"
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332 Dalam naskah aslinya tertulis +!LJl, sedangkan kata sebelumnya adalah 
"!)1.Kemungkinan terjadi kesalahan dilakukan oleh penyalin atau penerbit. Pembena'ian

(kesalahan ini) berasal dari Kitab Sunan At:Tirmidzi dan kitab-kitab lainnya. Karena

hadits yang disebutkan disini beserta sanad dan matannya juga diriwayatkan oleh

Al-Baghawi (3605) dari penulis dengan tulisan yang benar dan dishahihkan oleh
beliau. Al-Bukhari juga meriwayatkannya dalam Al-Adobul Mufrod (268), demikian
pula disebutkan dalam Syorhu Al-Q.ari'dan Syorhu Al-Munawi.

Shahih. Diriwayatkan oleh Penulis dalam kitabAl-Birr,no:1992, Abu Dawud dalam
kitab A/-Adob,bab Al-Mizoh, no: 4998.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits shahih gharib,'

sanadnya shahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari-Muslim. Diriwayatkan juga oleh
Ahmad,3:267.")

1,71,
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204-zt+ Dan darinya (Anas bir, trrLk; ; ' z ' '

"Bahwasanya ada seseorang dan penduduk desa yang
betnama Zahk, dia selalu menghadiahkan berbagai hadiah
untuk Nabi BB dari desa. Jika Nabi SE hendak keluar
(bepergian), beliau menyiapkan p erbek alanny a. Lalu beliau
bersabda: 'Sesungguhnya Zabu adilah desa kami33s dan
kami adalah kotany a.' 

33 6

Nabi ffi mencintztnya, dta adalah seorang y^ngburuk rupa
dan baik hati. Suatu hari Nabi ffi mendatangqnya sementara
dia sedang menjual barangnya, lalu beliau mendekapnya
dari belakang, sement^r^ dia tidak dapatmelihat beliau. Dia
berseru: 'Siapa ini? Lepaskan aku!'I(emudian dia menengok
ke belakang dan dia tahu bahwa itu adalah Nabi ffi. Ketika dia
tahu, dia tetap merapatkan purrggungnya agar bersentuhan
dengan dada Nabi ffi. Laiu Nabi ffi pon berseru: 'Siapa

yang mau membeli hamba sahaya l.r-:tt?' Zahu menjawab:
'lVahai Rasulullah, kalau begitu demi Allah, engkau akan

334 Shahih. (Saya katakan: "Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari-Muslim,
demikian juga dikatakan oleh lbnu Katsir. Dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban,
no:2276, Al-Baghawi dalam Kitab Syorhus Sunnoh, no: 3604, Ahmad, 3: 161 dan
dishahihkan oleh Al-Hafizh (lbnu Hajar). Ada riwayat lain sebagai penguat dari
riwayat Zahir sendiri, diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam AI-Mu'jam Al-Kabir, no:
5310.")

335 Makudnya, beliau bisa belajar darinya sebagaimaira orang badui mengambil
manfaat dari padang sahara.

336 Yang membuka pintu Madinah lebar-lebar untuk kehadirannya. Ini adalah salah
satu bukti pergaulan yang baik, sekaligus pelajaran berharga untuk umat dalam
meneladani beliau.
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mendapatiku (terjual) sangat murah.' Nabi ffi bersabda:
'Akan tetapi, di sisi Allah engkau tidaklah murah,' atau: 'Di
sisi Allah, (engkau sangat) maha,\."'

,r.a
qr, nr ,v Ct A:"r^, Ju ,Jri ;^^Ar ;-o -r. o
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:a*,rrJr) (rj i; ,ti\<,j' ;li5 ,l,t*;y $Cr*i dy' 

(ru-ro
205-337 Dari Al-Has^n,ia berkata:

"seorang wanita tua datang menemui Nabi W, dia
mengatakan: lMahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah
agar rnernasukkanku ke dalam surga!" Beliau menjawab:
'Wahai Ummu Fulan, sesungguhnya surga tidak dimasuki
oleh wanitat-tal'Wanita tersebut lalu pergi sambil menangis.
Beliau bersabda: 'Beritahu dia tidak akan masuk surga sedang

dia dalam keadaan tua, sesungguhnya Allah berfirman:

:a*,rrJr) e.rj i.) ,6Ki #dA ,',r:;y ,yuvxf ty

(rv -y:
' S e s u ngu h n1 a Kam i m e n cip ta kan n e re ka (bi da dai - b i d a d ai) d e ngan

337 Hasan. (Saya katakan: "Sanadnya dhaif, di samping karena Al-Hasan (Al-Bashri)
meriwayatkannya secara mursal, juga perawi darinya adalah Al-Mubarak bin
Fudhalah, dia seorang mudallis dan meriwayatkan dengan laf.al'on'anah. Takhrdnya
saya sebutkan dalam Kitab Ghagotu Al-Moram Fi Takhrij Ahadiitsi Al-Halali Wa Al-
Haram, no: 375, di sana riwayat tersebut saya hasankan karena ada riwayat lain
yang menguatkannya yang juga saya takhrij di sana, lihat mukaddimah dari kitab
tersebul hal: 11.")
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206-p" Dari 'Aisyah Wr, iaberkata: -Saat dia ditanya*:

Apakah Rasulullah SE pernah memberi contoh sesuaru

dengan syair?' Aisyah menjawab: 'Beliau pernah memberi
contoh dengan (membaca) syair Ibnu Rawahah.33e Beliau

338 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Adab, no:2852.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih.'
Saya katakan: "Memang demikian adanya dengan berbagai riwayat lain yang
menguatkannya. Saya telah mentakhrij sebagian riwayat tersebut bersama dengan
hadits ini dalam Kitab Ash-Shohfhoh, no:2057.")

339 Yaitu Abdullah bin Rawahah Al-Anshari Al-Khazraji, salah seorang shahabat yang
cerdas. Dia ikut serta dalam: Bai'atul Aqabah, Perang Badar, Perang Uhud, dan
peperangan-peperangan lainnya, kecuali saat Fathu Makkah. Karena dia telah gugur
dalam Perang Mu'tah sebagai salah satu pemimpin pasukan. Salah satu syairnya
yang terkenal adalah:

*; ;;t i -ti; pt s1?".ts rryn, ,:;; *;
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meflgucapkan syair3a0: 'Dan akan datang kepadamu dengan

membawa kabar berita, orang yang tidak pernah engkau

bekali."3a1
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207J42 Dari Abu Hulatah M,rubrrkut^, 
/

,Wi 3i La"; , clb u4t -x-, 64t vrr\

i*oitjjyKl,, ,l;-:t,1;u ua(t jL eq e(_ \)- J

Di tengah-tengah kita ada Rastrlullah yang membacakan Kitab-Nya,
di penghujung fajar menyingsing, saat itulah kebaikan merekah.

Diperlihatkannya 'petunjuk' kepada kita setelah 'kebutaan (hati),'
lalu, hati kita pun menyakini bahwa apa yang beliau katakan pasti terjadi.

Di malam hari, lambungnya selalu menjauh dari tempat tidur,
manakala orang-orang kafir terlelap di atas tempat tidur (mereka).

340 Beliau juga pernah mengumandangkan syair milik Tharfah bin AI-'Abd, yang

tergantung (di dinding Ka'bah, di masa jahiliyah).

341 Syair itu berbunyi:
oezt5',oz ,,,i',. ',.i,, 1., ,"1.,r."i",, ^t.,Jj I -..;t--Y! *U': )aL* c^5 u p[Yt eiJ 9s+"

Hari-hari akan meiunjukkan, beiapa engkau dalam kebodohan,
dan orang yang tidak pernah engkau bekali akan datang kepadamu dengan

membawa berita-berita.

342 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitabAl-Adab, no: 2853, Al-Bukhari dalam

kitab AI-Adob dan kitab Man aqib Al-Anshor, Muslim dalam kitab Asy-Syi'r, no:2256,
Ibnu Majah dalam kitab Al-Adab, no 3757.
(Saya katakan: "Demikian juga diriwayatkan oleh Ahmad, 2: 238, 391,393, 444,

458, 470,480, 481. Dalam lafal penulis tidak disebutkan lafal: 'Hampir-hampir

Umayyah....' Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih.' Riwayat
yang lain di dalam sanadnya terdapat seorang rawi bernama Syuraik bin Abdillah
Al-Qadhi, dia buruk hapalannya, riwayat tersebut juga merupakan riwayatnya Imam
Ahmad. Tidak shahih bahwa kelanjutan bait syair dalam hadits di atas adalah:

'Don setiap segala kenikmoton pasti akon musnoh.' Karena dalam sanadnya ada

rawi yang tidak disebutkan namanya, lihatFathul Bari."l
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"Rasulullah ffi bersabda: 'Kalimutyangpaling benar adalah
kalimat yarrg diucapkan oleh seorang penyair (dalam rtwayat
lain disebutkan: 'Sya'ir yang paling baik yung diucapkan
oleh seorang bangs a Arub / 237) adalah kalimatny a Labid3a3 :

'Bukankah setiap segala sesuatu selain Allah adalahbathil.,,,
'Hampir-hampir Umayyah bin Abi Ash-Shalt masuk Islam

Q<arcnanya)."'

:; ;t;i ,jG A;lt og: Gi ; ?'rJ.,:o -r .n
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-? ri,lr b gr".;! eait
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' /

'Jari Rasulullah 4E terantuk batu dan berdarah, Rasulullah
bersabda:

Tidaklah engkau, melainkan hanyalah ian y ang berdarah,

dan di jalan Allahlah, (pasti ada) sesuaru yang engkau
temui."

" "1",',i 
u,r, tI '-' /.2 e
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343 Labid bin Abu Rabi'ah Al-'Amiri, dia datang kepada Nabi * sebagai utusan dari
kaumnya (dan tinggal di Madinah) selama satu tahun. Dia orang yang mulia di masa
jahiliyah dan di masa Islam. Dia pindah dan menetap di Kufah, dan meninggal pada
tahun 41 H. pada usia 140 tahun. Labid bin Abu Rabi'ah merupakan salah satu dari
penyair Arab dan orang yang tutur bahasanya terkenal fasih. Ketika dia masuk Islam,
dia tak pernah lagi bersyair, dia mengatakan: "Bagiku, Al-Qur'an sudah cukup.',

3u14 shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitabAt-Tafsir,no:3342,A1-Bukhari dalam
kitab A/-Jihod, bab: Fodhlu Man yoshro'u Fi sabitillah, dan dalam lilab Al-Adab,
Muslim dalam kitab Al-Jihod, bab: Mo Laqiyo Ar-Rosul Sh allallahu Alaihi Wo Sallam
Min Adzo Al-Musyrikin, no:7796.
(saya katakan: "Diriwayatkan juga oleh Ahmad, 4:313. Penulis berkomentar: 'Hadits
ini hadits hasan shahih."')

345 Dinisbatkan kepada Kabilah Bajaliyah.
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209-46 Dari Al-B al:'bin'Aztb,raberkata; '

"Seseorang bertanya kepadanya: 'Apakah kalian melarikan

diri dari Rasulullah M, wahu Abu'Uma rah?' Dta menj awab :

'Tidak! Demi Allah, Rasulullah ffi tiaat melarikan diri, akan
'tetapi yangmelarikan diri adalah orang-orang yang terburu-
buru. IQbilah H a'wtzin3a1 menghujani mereka dengan panah,

s aat itu Rasulullah Wb eradadi atas bighalnya, s ementara Abu
Sufyan bin Al-Harits3a8 bin Abdul Muththalib memegangi

tali kekang kendaraan beliau. Sedangkan Rasulullah W
berseru:

Aku adalah nabi dan tidak (pernah) berdusta,

aku adalah keturunan Abdul Muththalib!"'

*p K y; 'rl3 
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346 Shahih. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Jihad, bab: Ghazwatu Hunain,
no: 7776, Al-Bukhari dalam kitab Al-Maghazi, penulis dalam kitab Al-Jihad, no:
1688, dan Ibnu Majah dalam kitabAl-Jihad.
(Saya katakan: "Diriwayatkan juga oleh Ah mad, 4:289. penulis berkomentar: 'Hadits
ini adalah hadits hasan shahih."')

347 Suatu kabilah yang terkenal sebagai pemanah-pemanah ulung.

3z18 Sepupu sekaligus saudara sepersusuan Nabi #.
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210-lo'Dariinas, z ' z

Bahwasanya Nabi ffi masuk kota Makkah ketika melaksanakan
Umrah Qadha'3so, sementara Ibnu Rawahah berjalan di
hadapan Rasulullah BE sambil berujar:

"Singki.rkanlah Bani Kafir dan jalan beliau (R.asulullaf, $48),

Hari ini kami hancurkan kalian dengan turunnya (Al-
Qur'an)
dengan sekali pukulan yang melenyapkan ubun-ubun dari
tempatnya,

dan melalatkan orang yang meflcintai terhadap orang yang

349 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Adab, no: 2851 dan An-Nasa'i
dalam kitab A/-Hojj.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih gharib.'
Dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam Kitab Ash-Shohih, no: 2020,
sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim, dan dialamatkan oleh Al-Hafizh (lbnu
Hajar) dalam Kitab A/-Ishoboh kepada riwayat Abu Ya'la dengan sanad hasan, artinya
dia meminimalisir takhrij dan penghasanannya! Kemudian oleh penulis dianggap
cacat dengrn alasan yang cukup aneh setelah menshahihkannya, dia katakan: ,Dan

diriwayatkan dalam selain hadits ini bahwasanya Nabi BE masuk ke kota Makkah
di waktu umrah qadha', sementara Ka'ab bin Malik berjalan di depannya. Riwayat
ini lebih benar, karena Ibnu Rawahah terbunuh pada perang Mu'tah, dan umrah
qadha' terjadi setelah itu.' Demikianlah dia katakan, yang jelas bahwa umrah qadha'
terjadi pada tahun ke tujuh hijriyah, sementara perang mu'tah terjadi pada tahun
ke delapan hijriyah sebagaimana disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad dan kitab-
kitab sirah lainnya. Dengan demikian pencacatan tersebut terbantahkan. Wallahu
a'lam.")

350 Umrah yang terjadi setelah ditandatanganinya Perdamaian Hudaibiyah.
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dicintainya."

Umar pun berkata kepad^ny^i "'Wahai Ibnu Rawahah, di
hadapan Rasulullah BE dan di tempat suci Allah engkau

mengucapkan syair? " MakaRasulullah 48 betsabd a; "Biarkan
dia, wahai Umar! Sungguh, syurnya lebih cepat dan tepat

mengenai mereka danpada anak panah."

^1 
.', i, ;6. t ^L '.,,.r,

& irr ,b Ut dlt* :Ju ;r^*^,
'cr,)\ 

o)';w- ?'Qi or', ,;7
,a.//,zz)z o 

- 
o ol '

#-;tS ,.51-, j^l a$tllt ,i

211-:u' DariJabir bin Samurah,ia berkata:

'Aku duduk di majelis Nabi BE lebih dari seratus kali. Para

shahabat beliau saling menyenandungkan syair dan membuka

kenangan tentang masa jahiliyah. Sementara beliau hanya

diam atau sesekali tersenyrrm bersama mereka."

fit -ui, * :J$ +.i t ,ire\ c. s-*;* -Y \ Y

.ti ; ^*i Jy y qv uu ifiu &t ^1' ;tr ,V,t-
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a';l'*t
;t"i or;t:,J,

e jt'

'r'ry

o 'd

;tLItU: *
351 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Adob, no 2854.

(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih."' Saya
katakan lagi: "Dalam sanadnya terdapat seorang perawi bernama Syuiaik, dia buruk
hapalannya. Dari jalannya diriwayatkan oleh Ahmad, 5: 105, akan tetapi dikuatkan
oleh riwayat Zuhair yaitu Ibnu Mu'awiyah dalam riwayat An-Nasa'i dalam kitab As.
Sohu.ru, maka derajat keshahihan hadits menjadi shahih. Walhamdulillah.")
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212-3s2 Dari Amr bin Asy-Syand, dan ayahnya,iaberkata:

'Aku pernah dibonceng Nabi ffi, kemudian aku mengucap-
kan seratus bait syair dari perkataanlJmayyahbin Abi Ash-
Shalt Ats-Tsaqafi. Setiap kali aku selesai mendendangkan
sebuah bait syair untuk beliau, Nabi ffi bersab da: "Tartbah
Iag1t" Hingga aku mendendangkannya sebanyak seratus

-maksudnya: (seratus) bait syair-, maka Nabi ffi bersabda:
'Dia (Umayyah bin Abi Shalt Ats-Tsaqafi) hampit saia masuk
Islam."'

et 4i'ir .v h, ,:;, ug ,av'a^xGjP -Y \ Y

'fti"',*6^1;i"Ar;ir €t;.,s; oA d
.'.r. o/ t',.t'' :''' a 

"'t' 
t'* / z

J;, j; b"-'Ju -ri ,&3 4i, .rr ov at Jii t
ir*; 'i:i'Ji.nr it ,;A; ,&') ^l;"lr; .u itI z,/d

qr, nr ,rv at J;t f ?d.3i aq v ,*lir,t cr,' / :f.:
213-lsz Dari 'Aisyah, ra berkata:

(Shahih) "Rasulullah ft* meletakkan sebuah mimbar

352 Shahih. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitabAsy-Syi'r, no:2255, dan Ibnu Majah
dalam kitabAl-Adab.
(Saya katakan: "Diriwayatkan juga oleh Ahmad, 4: 388, 389, dalam sanadnya
terdapat seorang rawi bernama Abdullah bin Abdunahman Ath-:Tha'ifi. Al-Hafizh
(lbnu Hajar) mengatakan: 'Dia shoduq, namun suka salah dan ragu.' Akan tetapi
dikuatkan oleh riwayat lbrahim bin Maisarah dalam peristiwa aslinya tanpa lafal: 'Dia
(Umayyah bin Abi Ash-Shalt Ats-Gaqafi hampir masuk Islam,' dalam riwayat Muslim
dan Ahmad, 4: 389 dan 390. Akan tetapi dikuatkan juga oleh hadits riwayat Abu
Hurairah yang telah berlalu di nomor: 207 "I

353 Hasan. Diriwayatkan-oleh n"nulisd6lam kitab A/-Adob, no:2849, dan Abu Dawud
dalam kitab Al-Adob, no: 5015.
(Saya katakan: "Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan lain-lain, dishahihkan oleh. penulis, Al-Hakim dan Adz-Dzahabi. Takhrijnya saya sebutkan dalam Kitab Ash-
Shohihoh, no: 1657.")
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di masjid untuk Hassan bin Tsabit yang akan berdiri di
sana dan berkhutbah membanggakan Rasulullah 9* atau
memuji beliau. Dan beliau bersabda: 'sesungguhnya Allah

U .-:EJS.-i\ \P-ffi ii,l

"Di suatu malam, Rasulullah ffi mengobrol dengan isted-
isterinya tentang suatu cettta. Lalu, salah seorang dari

354 Yaitu Malaikat Jibril.

355 Dhaif. (Saya katakan: "sanadnya dhaif, di dalam sanadnya terdapat seorang rawi
bernama Mujalid bin Sa'id, dia tidak kuat. Dari jalannya diriwayatkan oleh Ahmad
dan selainnya. Takhrijnya saya sebutkan dalam Kitab Adh-Dha'it'oh. no: 1712. Ibnu
Katsir mengatakan: 'Hadits ini termasuk dari hadits-hadits yang gharib, sanadnya
munkar."')
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meflguatkan Hassan bin Tsabit dengan Ruhul Qudus3sa
selama dia memuJi atau rnembanggakan Rasulullah ffi."'
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Bab 58. Obrolan RasulullahM di Waktu Malam
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mereka berkata: 'Cerita ini seperti certta khurafat.' Maka
beliau bertanya: Apakah kalian tahu, apa itu I{hurafat?
Sesungguhnya l{hurafat adalah seorang lakilaki dan Bant
'Udzrah3su yung ditawan oleh bangsa jin dt jaman jahthyah.

Dia tinggal bersama mereka selama satu tahun, kemudian
b angs a jin ters ebut mengemb alikanny a kep ada manusia. Dia
bercerita kepada orang-or ng tentang keajaiban-keajaiban

yarrg dia lihat pada bangsa jin, maka orang-orang puri
mengatakan:'Ini adalah certta. I(hurafat."'

Cerita tentang Ummu ZaY'

o / 9/
cYl ,P u'11

14/

o .r,,i , "i ,i e

.J! co;ll Y Ol -it,rl .,,1
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.ldt

.;)'i

356 Nama salah satu kabilah terkenal di Yaman.
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357 shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab An-Mkoh, bab: Husnu Al-
Mu'asyarahMa'aAl-Ahl woHilluAs-samarFiKhoir. Muslim dalam kitabAl-Fadho'il,
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"Sebelas orang wanita duduk bersama dan saling berjanji
untuk tidak menutup-nutupi cerita tentang suami-suami
mereka sedikit pun.

(Wanita pertama mengatakan): 'suamiku adalah d"grrg
unta yang kotor358 di atas puncak Gunung Wa'r, tidak kurus
hingga mudah diangkat, juga tidak gemuk hingga mudah
dipindahkarr.'3se

flWanita kedua mengatakan): 'Suamiku, aku tidak akan
menyeb arkan c erita tentangnya. S e sungguhny a, aku khawatir
jika aku tidak meninggalkannya36O.Jiku aku cedtakan, maka
akan aku ceritakan seluruh ubnya baik yang tersamar
maupun yang nampuk.'u"

flManita ketiga mengatakan): 'suamiku berpostur tirgg
kurus362, jika aku berbicara, maka aku akan diceraikan363

bab Dzikru Hadi* Ummi Zar', no:2448, An-Nasa,i dalam kitab ,Isyrotu An-Niso,,
di dalam lafalnya ada tambahan: "Hanya saja dia menceraikannya, sementara aku
tidak menceraikan." Maka Aisyah menimpali: "wahai Rasulullah, engkau lebih baik
daripada Abu Zar'." Lihat syarah Al-Qasthallani terhadap shohih Al-Bukhori, 8:
102.

358 seperti daging unta yang jelek, tidak seperti daging domba. sebuah ungkapan
hiperbola yang menggambarkan betapa daging yang seperti itu sedikit sekali
manfaatnya, sehingga tidak ada keinginan orang untuk memanfaatkannya.

359 Maksudnya: suaminya adalah orang yang sombong dan berperilaku buruk. sulit
untuk berhubungan dengannya,.kecuali setelah bersusah-payah. Membuat istri dan
orang lain tidak nyaman dalam berinteraki dengannya, karena dia orang yang tidak
disukai lagi berakhlak,buruk.
Malsud 'hingga mudah dipindahkan adalah: Dia ibarat daging yang menarik untuk
dibawa pulang dan dinikmati. Sementara untuk mengambilnya membutuhkan kerja
keras dan melalui berbagai kesulitan. Bahkan orang pun enggan, karena kualitasnya
yang buruk.
Dengan sederet kalimat diatas, sang istri menggambarkan tentang sang suami yang
kikir, bermoral rendah, sombong, dan berperilaku buruk.

360 Makudnya: tidak menceritakan tentang sang suami dengan menyebut semua
keburukannya, karena keburukannya sangat banyak dan tak terhitung.

361 Aku tidak mampu mengatakan tehtang suamiku, sebab aku takut, jika menceritakan-
nya, maka aku akan diceraikan, keluarga berantakan, dan kehilangan anak-anak.

362 Gambaran tentang orang yang tidak menarik -secara fisik-, dan berperangai buruk.
363 Jika kau ceritakan semua keburukannya, maka aku takut dia akan menceraikanku.

sementara aku takut kehilangan anak-anakku, dan lagi pula aku butuh kepadanya.
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Namun,iikaakudiamsaia,makaakuakandigantungk^r'''3uo

(.wanita keempat mengatakan): 
-'suamiku 

t:Pttl #^":'irl
di Tihamah366, tidak Panas dan tidak dingin367 tidak

mengkhawatirkan dan tidak membosankan''

(Wanita kelima mengatakan): 'suamiku' ketika masuk

(rr*rh)iasepertif'u'i*u"'u8'I{etikakeiuar(rumah)'ia
,.p.rti singa'ut dan tidak pernah menanyakafl tentang Lp^

yang dia ketahui.'370

(tWanita keenam mengatakan): 'suamiku jika makan banyak

sekali dan beran ekz-ragam, )kL dia minum' dia minum

semua'7',

dia tidak
iika dial1 tid,ri dia tidur dengan berpakarans7z'

f.r.tut meniulurkan telapak t^ng nnyz- untut

ffiankeburukannya,makaakumenjadiwanitayangstatusnya
menggantung t,ta"[i"f"ti' Snpntti tiaut U"rsuami' dan tidak pula menjanda'

Berudarasejuk.Gambarantentangakhlaknyayangbaik'tidaksukamenyakitiorang
lain, dan mudah dalam banYak hal'

365

366 Wilayah Makkah dan sekitarnya'

36TMenunjukkanbahwadiatidakpernahmenvakitioranglainkarenakemuliaan
akhlaknya, aun tn'i'iipunnvu Un'UuSui k"tenungun saat berinteraksi dengannya'

363Sepertiharimaumenerkamsaatmengaulinya'Bisapulaberartibanyaktidur'

369 Jika dia di luar rumah' dan bergaul dengan orang lain' dia bagaikan singa

(pemberani). ^^^..+rr r,^h^

mengetahui kePedihanku''373

(Wanita ketujuh mengatakan): 'suamiku tidak mampu

menghidupi, pandir, ,.*'u penyakit adapada dirinya' Dia
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370 ridak pernah menanvakan tentans'::""1Y-111s:*,:::'":ii:1i""'.lJt::l:
]JHi:iiixtff ':;',;T;".ii,'"p"'timukunan,Tlll"r:r.1::*:::::^T:i
;:fl.i:.::':i,ilffi ffi ,ffi ;. s-i';ili ;"**T':f ::*Il ;:i::::" :i*il
:ffi?l;&1i*H;il:;"*;o"J'.rlyt,11i:ITT::i:i.f :::X':?":"fi:l
;:il8i:f :1Tff :;Hft;;:;;;;ialr"lrlL:T:"I:I:TeT"1":,ll*:
;:l:tril1il;;Hffiffi;;;;;;;.y" yuni tnruh h,ang, karena harga dirinva

yang tinggi.

Orang yang rakus.

Dia tidur berserimut, menyendiri, dan tidak pernah menyetubuhi istrinya' Tidak ada

gunanya menikah dengan lelaki seperti itu'

Dia tidak pernah membelai tubuh istrinya untuk mengetahui kesedihan dan gejolak

birahinya. Karena rn"nu,tltnyu, hal itu iidak berguna bagi sang istri'

371

372

373



akan melukai kepalamu, atau mematahkansalahsatu aflggota
tubuhmu, atau menggabungkan semuanya untukmu.'374

flManita kedelapan mengatakan):'Suamiku, sentuhannya

adalahsentuhankelinci3T5,^romarryaadalaharomatumbuhan

Zatnab376.'371

flWanita kesembilan meflgatakan): 'Suamiku adalah orarrg

y 
^ng 

tings ttangny a37 
r, p urrj urrg s arung p ed an gny a37 

e, b any ak

abu dapurnya3so dan memiliki rumah yang dekat dengan

balai pertemriafl.'381

$Vanita kesepuluh mengatakan): 'suamiku adalah Malik3s2

dan siapa itu Malik? Malik adalah lebih baik dari itu383

dia memiliki unta-unt^ y^ng tedihat batyak jika sedang

menderum, dan tedihat sedikit jika sedangbe\alan"o,lrku
unta-unta itu mendengar suara duf (rebana), maka mereka

yakin bahwa mereka akan binasa.3ss'

374 Semua aib, keburukan, kebodohan, kelemahan, dan sebagainya terhimpun dalam
dirinya.

375 Maksudnya: belaian suamiku bagaikan sentuhan kelinci; lembut dan menye-
nangkan.

376

377

378

379

380

381

382

383

384

Tumbuhan yang harum baunya.

Wanita itu menggambarkan bahwa suaminya adalah orang yang baik akhlaknya,
mulia dalam mempergauli istri, belaiannya lembut, bagaikan sentuhan kelinci. Aroma
tubuhnya harum, bagaikan tumbuhan Zarnab.

Strata sosial dan nenek moyangnya adalah orang terhormat.

Pembernani.

Dermawan, dan seringnya kedatangan tamu, sehingga sering memasak makanan.

Balai pertemuan adalah tempat orang-orang berkumpul dan bermusyawarah. Ini
menggambarkan bahwa pemilik rumah adalah orang terpandang, mereka menjadikan
rumahnya sebagai tempat berkumpulnya banyak orang.

Namanya Malik.

Yaitu daripada yang aku ceritakan kepada kalian. Ia ingin menunjukkan bahwa sang

suami -dalam hal kemuliaan dan kedermawanannya- melebihi dari apa yang ia
gambarkan.

Jika unta-unta itu menderum, maka terlihat banyak. Namun jika mereka berjalan,
akan terlihat sedikit karena digunakan mengangkut para tamu (yang datang dan
pergi, Edt.). Atau bisa juga bermakna: Dia biarkan unta-unta itu berkeliaran di sekitar

rumah. Jika ada tamu yang datang, unta-unta itu siap (untuk mengantar).

Jika unta-unta itu mendengar suara rebana yang biasa digunakan untuk menyambut

187

Figur Rasulullah 3E A,



fWanita ke s eb elas mengatakan) :'suamiku adalah Abu Zar' 386,

dan siapa itu Abu Zar'? Dia menggerakkan kedua telingaku
dengan perhiasan387, dia memenuhi lenganku dengan
1emak388, dia menghiburku sehingga diriku merasa terhibur,
dia menemukanku pada kelu^rga. y^ng memiliki kambing
sedikit dengan susah-payzhu", kemudian dia menjadikanku
berada dalam keluarga yang memiliki ringkikan kuda,
lenguhan unta, sapi pengglirg'o dan budak pengetam3el
jika aku berbicara di sisinya, aku tidak akan dihinakan3e2
jika aku tidur, aku tidak pedu bangun paS-pagt3e3, jika aku
minum, maka aku minum sampai puas.3ea

Ummu Abr Zar' (ibunda Abu Zar), siapa itu Ummu Abi
Zaf?3ss Nampan (tempat makan)nya saflgat besar, betat,

para tamu, maka unta itu yakin bahwa mereka akan disembelih untuk dihidangkan
kepada para tamu. Hal ini menunjukkan betapa Matik adalah orang yang dermawan
lagi mulia.

386 D[a menjuluki suaminya demikian karena memiliki banyak tanaman. Atau bisa juga
diartikan bahwa sang suami punya banyak anak.

387 Untuk menunjukkan bahwa dia menghiasi kedua telingaku dengan perhiasan.

388 Menjadikanku gemuk (karena tidak biasa bekerja keras, Edt.)

389 Aku berasal dari keluarga miskin (Edt.).

390 sapi yang digunakan untuk menggerakan alat tumbuk, untuk memisahkan biji dari
tangkainya.

391 Yang bertugas membersihkan bulir-bulir gandum dari tanah dan sebagainya dengan
tapis (nyiru) setelah dipanen. Mereka adalah sebuah keluarga yang mempunyai
tanaman dan biji-bijian yang bersih.
Maksud dari semua ungkapan ini adalah: Sang istri, dulunya, adalah dari keluarga
yang hidupnya susah, lalu (dinikahi) dan berpindah ke rumah yang banyak harta
dan kaya. Karena mereka memang memiliki banyak unta, kuda, dan harta benda
lainnya.

392 Aku berbicara kepadanya, pembicaraan apapun, maka aku tidak akan dihinakan.
Karena kedudukanku dan baiknya ucapanku saat bersamanya.

393 Aku tidur hingga pagi. Suamiku merasa sayang kepadaku, karenanya dia tidak
membangunkanku (untuk menyiapkan segalanya). Cukup pembantu saja yang
melakukannya.

394 Aku minum hingga puas karena air berlimpah, meskipun keluarga lainnya kekurangan
air.

395 Makudnya: dia ganti memuji ibu mertuanya setelah sebelumnya memuji
suaminya.
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397

398

399

400

dan berjumlah banyak, rumahnya 1uas.3e6

Ibnu ,\bi Zar', siapa itu Ibnu Abt Zar'?3e7 Tempat tidurnya
seperti belahan pelepah kurma, bisa kenyang hanya dengan

lengan anak kambing kecil.3e8

Binti Abi Zat', siapa Binti Abi Zar'?3ee Yang sangat patuh
kepada ayahnya, patuh kepada ibunya, penuh dalam

pakuannyaaoo dan membuat iri tetanggrnyaa0l

Budak perempuan Abu Zar'402, siapabudak perempuan Abu
Zar'? Dia tidak menyebaduaskan Lp^y^ngkami brcarakanq3,

tidak memindahkan makanan kamia0a, dan tidak memenuhi
rumah kami dengan sampah.ao5

Abu Zar' keluara06 semefltara kantung susu siap diperaha0T,

dia bertemu dengan seorang wanita bersama dua anaknya

yang seperti dua ekor maca?-408, mereka betdua bermain-
main di bawah pusarnya dengan dua buah delimaaoe. Maka

Rumahnya besar dan luas yang dipenuhi dengan berbagai perabotan, menunjuk-
kan kekayaannya banyak.

Sekarang, dia memuji-muji anak Abu Zar'.

Tubuhnya kurus, tidak rakus saat makan. Itu adalah buldi kemuliaan (seseorang).

Sekarang dia memuji anak perempuan Abu Zar'.

Karena gemuk dan besar. Jika perempuan (pada masa itu) memiliki ini, maka hal itu
patut dipuji.

Yang dimakud 'tetangganya' disini adalah madunya. Madunya merasa iri karena
kecantikan dan kebaikan anak perempuan Abu Zar'.

Malsudnya: Pembantu Abu Zar'.

Dia tidak mempergunjingkan pembicaraan yang terjadi diantara kami, karena
pemahaman agamanya bagus.

Ia tidak pernah mencuri makanan kami, karena sifat amanahnya.

Ia tidak membiarkan rumah kami dipenuhi kotoran dan sampah sehingga menyerupai
kandang burung, bahkan dia selalu.menatanya dan selalu membersihkannya.

Keluar -pada suatu hari- untuk bepergian.

Makudnya: dia bepergian pada musim banyak susu (musim panen), dimana orang-
orang Arab biasa bepergian untuk berdagang.

Sabagai pemmpamaan untuk anak-anak yang lincah.

Makudnya: Perempuan itu punya dua buah dada yang kecil seperti buah delima,
lalu sang anak bermain-main dengan buah dada yang diibaratkan bak buah delima
tersebut.
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dia (Abu Zar) menceraikanku dan menikahinya.I(emudian
setelahnya aku nikah dengan seorang laki-lafi daikalangan
telpandang. Dia menaiki kuda y^ng cep^t dan mengambil
tombak I(hathial0. Di sore hari dta membawa pulang
kepadaku ternak yang banyak dan memberiku dari setiap
ternak sepasang-sepasang. Dia mengatakan:'Makanlah,
wahai Ummu Zaf dan bagikanlah kepada kerabatmu!,
(Tetapi) meskipun aku kumpulkan semua yarLgdia berikan
kepadaku, tidak akan sebanding dengan nampan terkecil
milik Abi Zaf ]"
'Aisyah @ berkata: "Rasulullah ffi bersabda kepadaku:
"Bagtimu, aku seperti Abu Zar' bag, Ummu Zar'."411

ffi /i,l .JtsJ
tsab 59. Tentang Tidur Kasulullah 4f

410 sebuah tombak yang diproduki di daerah Khath, sebuah perkampungan di tepi
pantai Laut oman, yang penduduknya kebanyakan bekerja sebagai pembuat
tombak.

411 Dalam hak kasih sayang dan pemberian, bukan dalam hal perceraian dan hidup
sendiri-sendiri.

412 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis datam kitab Ad-Da'awat, no: 3396.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan gharib dari
jalan ini,' kemudian dia menyebutkan bahwa dalam sanadnya terdapat seorang
rawi yang masih diperdebatkan bernama Abi Ishaq As-sabi'i. Telah saya jelaskan
hal itu dalam Kitab Ash-shahihah, no:2703 dan saya lebih condong mentarjih
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"Bahwasanya, jrka Nabi &8 hendak tidur, beliau meletakkan
telapak t^ng n kanannya di bawah pipi sebelah kanan dan

mengucapkan: 'Rabbi qinii adqaabaka Jauma tab'atsuf talma'u

'ibaadaka (Tuhanku, lindungilah aku dar. adzab-Mu di hari
Engkau bangkitkan [dalam nw^y^tlain: Engkau kumpulkan]
para hamba-Mu)."'

e ti t;t *'r 4i'i,t * Ct ;rt< ,JCG;;* -y \ v

,jG &"t iy j .,;i; Jiier^J,rq '6, ,)v e;,r; jr
:"rrlt 4y: rsui \; rl'(Gi.r-,j, a 3,!.jt

217-t" Dari Hud zNiah,iaberkata; '

'Adakah Nabi }k, lika hendak tidur, beliau merrgrrcupkurl

'Allahumma bismika aruwutu wa ahlaa (Ya Allah, dengan natrra-

Mu aku mati dan hidup).'Dan jika bangun, beliau membaca:

'Alhamdulillahillad{ ahlaanaa baUamaa amaatanaa wa ilaihin-

nllsJrililr (Segala puji bagi Dzat yang telah menghidupkan
kami setelah mematikan kami, dan hahya kepada-Nya-lah
tempat berkumpul)."'
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keshahihannya dari jalan Ats-Tsauri darinya, juga saya sebutkan beberapa riwayat
lain sebagai penguat.")

413 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Ad-Da'owat, no: 3413, Al-Bukhari
dalam kitab Ad-Do'awat dan kitab At:fauhid, Abu Dawud dalam kitab Al-Adab dan
Ibnu Majah dalam kitabAd-Da'awat.
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218-414 6ari 'Aisy ah, iiberkata:' 

/ /

"Biasanya. jika Rasulullah$iE hendak tidur di tempat tidurnya
di setiap malam, beliau menyatukan kedua telapak t^nga.,.'ya
kemudian meniup keduanya dan membaca: eal huwallahu
abad, pul a'udqu birabbil falaq, dan put a'ucl?a birabbinnas,
kemudian beliau mengusap tubuhnya yang mampu beliau
jangkau dengan kedua telapak t^ng nny,.. yang beriau mulai
dengan kepala dan wajah, kemudian tubuh bagian depan.
Beliau melakukanny^ sebanyak tiga kali."

er&'ht *vit j;r;:i,Jv
(d')'fui g-d,'a *.-Jr :JG'orr

/ ct' - ,'

'€s? Y-r oJ

21g-41s Dari Anas bin Malik:

"Bahwasanya Rasulullah M, irku beliau hendak tidur, beliau
membaca: 'Alhamdulillahilladqi ath'amanaa wa Mqdanda wd
kafaanaa wa )awaan a a fa ka m m i m m a n la a kaafi1 ala h u wa laa m u' wi
(Segala puji bagr Allah Yang telah Memberi kami makan,
Memberi kami minum, Mencukupi kami dan Melindungr
kami, benpa banyak orang yang tidak memiliki Pencukup
dan Pelindung)."'

_Y Y .

414 shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Ad-Da'owat, no: 3399, Al-Bukhari,
Muslim, Ibnu Majah, dan Abu Dawud dalam kitab Al-Adab, bab: Mo yaqulu ,Indo
An-Noum, no:5056.

415 shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Ad-Do'awot, no: 3393, Muslim, Abu
Dawud dalam kitab Al-Adab, no: 5053, dan An-Nasa'i.
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220-416 Dari Abu Qatadah:
"Bahwasanya Nabi M,lkubeliau tidur di awal ma)am,beliau
berbaring dengan tubuh bagian kanan. Dan jika beliau
tidur menjelang shubuh, beliau menegakkan lengannya dan
meletakkan kepalanya di atas telapak tangannya."

ffi /5,1 )'H t.!9 .=#;Li u +q .1.

tsab 4O. Tbntang Ibadah Rasulullah W

i;, j; ,Jtt;L it 
'ui ^* ;;r1Jr .,* -YY \

5<fr,t J5,iY,s,>.;i\ F'l'3+;'it .v A,

;ii ,Jti r?G 6') :Lt b i* G d) o, o i, ti
.(r"#*o;i

221-417 Dari Ai-Mughirah bin Syu'bah 
^i$b, 

raberkata:

416 Shahih. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Ash-Shaloh.
(Saya katakan: "Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Ash-Sho/oh, no: 313,
ditemukan oleh Al-Hakim , 7: M5, namun dia ragu, dan hal itu telah diperingatkan
oleh Adz-Dzahabi rohimahulloh. Beliau berbuat demikian untuk bersiap-siap
melaksanakan shalat shubuh. Hal ini adalah pelajaran untuk kita.")

417 Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Sholafu Al-Loil, kitab ar-Raqa'iq
dan kitab At:fofsir, Muslim dalam kitab Shifotu Al-Qigamah Wo Al-Jonnoh wo An-
Noor, penulis dalam kitab Ash-Sholoh, An-Nasa'i dan lbnu Majah dalam kitab Ash-
Sholoh.'
(Saya katakan: "Penulis berkomentar (412): 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih.'
Diriwayatkan juga oleh Ibnu Sa'ad, 2:209, dan Ibnu Khuzaimah, no: 1182.")
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"Rasulullah ffi shatat sampai kedua kakinya bengkak, lalu
beliau ditanya Apakah engkau membebani diri (dengan)

ini, padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosamu, baik
yang telah lalu maupun yang akan datang?' Beliau bersabda:

'Bukankah aku (patut) menjadi hamba yarrg pandu
bersyrkur?"'

222-+ra Dari Abu Hurairah, iaberkata:

(Shahih) "Rasulullah 48 shalat hingga membengkak (dalam

rlwayar- lain mengembung/260) kedua telapak kakinya.

Beliau ditanya: 'Apakah engkau melakukan ini, padahal

telah datang kepadamu (firman Allah): Bahwa Allah telah

mengampunimu dari dosa-dosamu baik yang teiah lalu

maupun yrng akan datang?' Beliau meniawab: 'Bukankah

aku (patut) menjadi hamba yang pandai bersyukur?"'

418 Hasan. (Saya katakan: "Sanadnya hasan shahih, dari jalan ini diriwayatkan oleh
Ibnu Khuzaimah dalam Kitab Ash-Shohihnga, no: 1184. Al-Mundziri dalam Kitab At-
Targhib,l:215 mengalamatkan riwayat ini hanya kepada Ibnu Khuzaimah, kemudian
Al-Hafizh (lbnu Hajar) dalam Kitab Fathul Bori mengalamatkan periwayatannya
hanya kepada N-Bazzar. Sanad riwayat yang lainnya juga hasan, diriwayatkan oleh
Ibnu Majah, no: 7420 dari jalan ini, An-Nasa'i dari jalan lain dari Abu Hurairah
secara ringkas dengan tafal yang berbunyi sebagai berikut: 'Rasulullah ffi shalat

sampai pecah otot kedua kakinya (farises).' Sanadnya shahih.")
Catatan: Hadits ini -dengan kedua riwayatnya- diriwayatkan secara mu'allaq dalam
naskah aslinya dengan takhrij yang sama dengan takhrij hadits sebelumnya -hadits
Mughirah-, sehingga hal ini menunjukkan seakan riwayat tersebut diriwayatkan
oleh mereka semua dari hadits Abu Hurairah! Padahal tidaklah demikian, kecuali
periwayatan yang telah kami sebutkan darinya sesuai dengan perincian yang telah
kami jelaskan di atas.
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223-4tsDariAl-lAswad binYazid,,taberkatr;'
'Aku bertanya kepada Aisyah tentang shalat Rasulullah ffi
di waktu malam, dan dia menjawab: 'Beliau biasa tidur di

awal malam, kemudian bangun,lalu di waktu sahura20 beliau

shalat witir, kemudian kembali ke tempat tidurnya, jika beliau

memiliki kebutuhan a21, maka. b eliau tidak memaks a is terinya.

Jika mendeflg r suara adzan, beliau akan melompat/segera

bangun. Jika sedang junub, makabeliau akan mengguyurkan
air ke sekujur tubuhnya dan kalau tidak, beliau hanya

berwudhu'lalu keluar untuk shalat (shubuh)."

,JG,Aw'e:""#L L(.L,*tt; ut r -yYr
'iut 

;* ir i-r'&i;e,;;r ,r; c J;*6
419 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Ash-Sho/oh, no: 48 dan [seluruh]

Kitab As-Sunon yang enam.
(Saya katakan: "Dengan lafal selengkap ini, hanya diriwayatkan oleh Muslim dalam
kitab A/-Musolirin, no: 129, An-Nasa'i dalam kitab Qiyom Al-Lail, Al-Bukhari dalam
kitabAt-Tahajjud, no: 297secara ringkas. Sementarayang lainnya hanya meriwayatkan
dengan sangat ringkas sekali, lafalnya berbunyi sebagai berikut: 'Rasulullah &
tidur dalam keadaan junub dan belum menyentuh air.' Penulis meriwayatkannya
dalam kitab Ath:lhahoroh, no: 118, bukan di kitab Ash-Sho/oh, no: 48. penulis juga

mencacatinya dengan alasan yang tidak menjadikan turunnya derajat keshahihan
hadits, sebagaimana hat itu ddelaskan dalam Shahih Sunan Abi Dawud, no:223.
diriwayatkan juga oleh Ahmad, 6: 176 dengan lafal yang lengkap.")

420 Di akhir malam menjelang fajar.

421 Makudnya: ingin berjima'.
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224-422 Dari Ibnu Abbas:

422 Slnahih. Diriwayatkan sebagiannya oleh penulis dalam kitab Ash-Sholoh, no: 232,
diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari, Muslim dan lainlain.
(Saya katakan: "Diantaranya adalah Abu Dawud. Hadits ini ditakhrij dalam Kitab
Ash-Shahihah, no 1237. Bagian yang diriwayatkan oleh penulis adalah bangunnya
Ibnu Abbas di samping Rasulullah $! dan diberdirikannya Ibnu Abbas di samping
kanan beliau. Dalam riwayat Ahmdd disebutkan dengan lafal: 'Sejajar dengan beliau

ffi.' Sanadnya shahih, lihat Kitab Ash-Shohihoh, no: 606, Mukhtashar Shahih Al-
Bukhari, no: 93 dan Shohih SunanAbiDoLlud, no: 1237.Dalam hadits ini dijelaskan,
bahwa seorang makmum berdiri di samping imam dengan sejajar. Lain dengan apa
yang dilakukan oleh kebanyakan orang saat ini, maka tolong diperhatikan!")
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Bahwasanya dta bermalam di rumah Maimunah dan dia
adalah bibinya (dari pihak ibu) . Dia (Ib nu Abb as) mengatakan:
'Aku berbaring di sisi lebar bantal, sementara Rasuruilah #g
berbaring di sisi panjangbantal.

I{emudian Rasulullah #8 tidur, hirrgg, sampai di perteng ahan
malam, atau beberapa sa t sebelumnya, Ltau beberapa
saat sesudahnya, Rasulullah ffi bangan.I(emudian beliau
mengusap rasa kantuk di wajahnya dan membaca sepuluh
ayattenkhir dari Surat Ali Imran. I(emudian beliau bangun
dan berjalan menuju qirbah y^ng tergantunga23 untuk
mengambil air wudhu', kemudian beliau berwudhu, dengan
sempurna, lalu beliau berdiri (muiar) shalat.,,

(Abdullah Ibnu Abbas melanjutkan) : "I{emudian aku berdiri
di (samping kiri) beliau, maka beliau meletakkan tang,n
kanannyadi kepalaku, kemudian memegang telinga kananku
dan menariknya (kesebelah kananbeliau). Lalu betiau shalat
dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua takaat, dan
dua nkaat." QWa'an mengatakafl: "F.nam kali,). I(emudian
beliau shalat witir, lalu kembali berbaring (dan d,.ram nway at
lain disebutkan: beliau tidur hingga mendengkur. Biasanya,
jika tidur, beliau mendengkur/255), hingga ketika muadzin
datang, beliau bangun dan shalat ringan dua rakaata2a,
kemudian keluar dan shalat shubuh."
palam nwayat yang latn disebutkan): ..I(emudian Bilal
datang danmengumendangkan adzanuntuk shalat (shubuh),
maka beliau bangkit dan shalat tanpaberwudhu, lag1!,

& !i'i,tr * Ut rs :Js aG rt,.f-yyc
423 Tempat air yang terbuat dari kulit. Biasanya dipakai untuk mendinginkan air.
424 Yaitu dua rakaat sunnah qabliyah shubuh, dan sunnah dilakukan dengan ringan/

ringkas. Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa shalat sunnah lebih utamalika
dikerjakan di rumah. Kecuali jika ada dalil yang mengecualikannya (seperti shalat
tahiyyatul masjid, shalat istisqa', shalat dua hari raya, din lain-lain (Edt.)-
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225-425 Dari Ibnu Abbas, iaberkatt:

"Brasanya. Nabi W shalat malam sebanyak

takrat."a26
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226-427 Dari Aisyah:
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"Bahwasanya Nabi W,J:Irlu beliau tidak shalat malam karena

ketiduran atau karena terserang rz;se- kantuk yuflg sangat,

maka siang hannya beliau shalat dua belas rzkaat."

425 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Ash-Shalah, no'. M2, Al-Bukhari,
Muslim dan lain-lain.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih."')

426 Makudnya: ditambah dengan shalat dua rakaat ringan di awal shalat malam,
sebagaimana disebutkan dalam hadits Zaid bin Khalid yang akan datang -setelah
dua hadits lagi (hadits no. 228)-. Seperti juga yang disebutkan dalam hadits yang

diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sendiri -hadits sebelumnya-, yang tidak menafikan/
menyelisihi hadits Aisyah yang akan datang -hadits no. 230- yang menjelaskan

bahwa Rasulullah Bg shalat malam tidak lebih dari sebelas rakaat. Demikian pula,

hadits riwayat Aisyah ini dan hadits Aisyah yang lainnya tidak menafikan/menyelisihi
lafal hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas pada bab ini. Sesungguhnya, yang

dimakud shalat dua rakaat tambahan atas 'sebelas rakaat' adalah shalat sunnah

dua rakaat fajar, atau shalat dua rakaat yang sering dilakukan oleh Rasulullah #
-sambil duduk- setelah shalat witir. Hal ini karena ada beberapa hadits lain yang

diriwayatkan oteh Aisyah, yarig sebagiannya saya cantumkan dalam Shahih Abi
Dowud (no. 1205, 1230, dan 1231).

427 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Ash-Sholoh, no:444.
(Saya katakan: "Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-MusaJirin, no: 140.

Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih.' Diriwayatkan juga oleh

An-Nasa'i di akhir kitab Qiyom Al-Lail.")
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227 -428 rj uf AUu'tlurntiuh, aaa x aUl fi|', b ehaib e r s ab da :

"Jku salah seorang dari kalian bangun untuk shalat malam,

maka hendaknya dia membuka shalatnya dengan shalat dua

rakaatyarug ringan."

fit;>\; *;t ,J6'GiAr rt ;i $ r -YY^
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,e t,zrz *,)l d t -'-'*1 ,,,o),,1. ",.).iJy> t^,oy J,..,5 , ,k'i d4)3 rJt J); l^,") Ft' G;;7; L>,r ei,;)i ? l4.d)\
228-t'n Dan Zatd,bin I(halid Al-Juhani:

Bahwasanya dta berkata:'Aku benar-benat akan memper-

hatikan shalat Nabi ffi, aku meletakkan bantal di kusen

pintunya at^tr di teras rumahnya, maka (aku melihat)

Rasulullah &E shalat d:ua:i:lrkaatyarrgrrng n, kemudian beliau

428 Dhaif. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Ash-Sholoh, no: 768 dan selainnya.

(Saya katakan: "Para ulama berbeda pendapat pada sanadnya pada seorang rawi

bernama Hisyam bin Hassan tentang dengan sanadnya dari Abu Hurairah, sebagian

mereka menganggapnya sebagai sabda Rasulullah ffi sebagaimana tertera di sini,

dan sebagian lagi menganggapnya sebagai perbuatan beliau, inilah yang lebih rajih

sebagaimana saya jelaskan dalam Kitab Dha'if Sunan Abi Dowud, no: 240, dan hal

ini lebih benar daripada apa yang pernah saya sebutkan dalam Kitab lrwa'ul Ghalil,

no: 453, dan harap dimaklumi!")

429 Shahih. Diriwayatkan oleh Muslim dalarrr kitabAsh-Shalah, Abu Dawud dalam kitab

Ash-sholoh, Ibnu Majah dalam kitab Ash-sho/oh, Malik dalam Kitab Al-Muuaththo' ,

kitab Ash-Sho/oh.
(Saya katakan: "Diriwayatkan dalam Kitab Shohih Sunan Abi Dawud, no: 1236.")
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shalat dua rakaat yang partiang, (dua takaat) yang paniang,

dan (dua nkaat) yang panjang' I(emudian beliau shalat

dua rakaat yang lebih pendek dari dua nkaat sebelumnya,

kemudian beliau shalat dua nkzat y^ng lebih pendek dari

sebelumnya, kemudian beliau shalat drta takaat yang lebih

pendek dari dua nkaatsebelumnya, kemudian beliau shalat

Auu ,ukuut yang lebih pendek dari dua rukaat sebelumnya,

kemudian beliau shalat witir. Itulah tiga belas fakaat."
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229-430 Dari Abu Salamah bin Abdirrahman:

Bahwasany a dta bettanya kepada 'Aisyah: "Bagawratta

shalat Rasulullah ffi di bulan Ramadhan?" Dta menjawab:

..Tidaklah Rasulullah *E -di bulan Ramadhan atau di bulan-

bulan lunnya-shalat tebih dari sebelas takaat. Beliau shalat

empat raka,at,ianganengkau tanyakan tentaflg paniang dan

ffilehpenulisdalamkitabAsh-ShaIah,no:439,Al-Bukhari,
Muslim dan lain-lain.

iS.V. t"t"f."n: "Dan dishahihkan oleh penulis dan selainnya' takhrijnya terdapat

dalam Kitab Shohih Sunon Abi Dowud,no 7212'"1
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bagusnya shalat beliau. I(emudian beliau shalat empat rakaat,
janganlah engkau tanyakan tentang panjang dan bagusnya

shalat beliau. Kemudian beliau shalat ttga rakaat."

'Aisyah berkata: 'Aku bertanya: lWahai Rasulullah, apakah

engkau tidur sebelum shalat witir?' Beliau menjawab: "\Wahai

'Aisyah, sesungguhnya mataku tidur, rramufl hatiku tidak

ir Jyi 3i ,ri; ot ,ri urG es -tr,
',G, ?/; 6r:L,pt, $" itn'*; U

.dr^r'Yr & d;'&;W L;tit;,at*ry

tidur."
,
, d,

d)l Gt-?

,'o ,-ojw J_y"

230-431Dan dari Aisyah Li$:

"Bahwasanya pada suatu malam, Rasulullah W shalat

sebanyak sebelas rakaat, beliau shalat witir -dari sebelas

rakaat itu- sebanyak satu nkaat. Jika beliau selesai shalat,

beliau berbaring dengan bagqan tubuh sebelah kata n."

e, 4i'i,t d; I' i-; ott :t)ts W) -Yr\
tdg

.c,3iyJxr ', F-
l///

231-432 Dan dari Aisyah, taberkata:

431 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Ash-Sho/oh, no: 42O, Al-Bukhari,
Muslim, dan yang lainnya.
(Saya katakan: "Penulis menyebutkan dengan nomor itu secaramu'allaq tanpa sanad,
secara ringkas, yang benar sebagai gantinya adalah nomor: MO, karena di sana
sanadnya disebutkan secara lengkap, penulis juga berkomentar: 'Hadits ini adalah
hadits hasan shahih', takhrijnya terdapat dalam Kitab Inr.ra'ul Gholil, no: 419 dan Kitab
Sohih Sunon Abi Dowud, no: 1206. Saya jelaskan di sana bahwa penyebutan lafal:
'Berbaring' riwayat ini adalah syodz (menyalahi riwayat yang lebih shahih), karena
yang benar adalah dilakukan setelah shalat sunnah shubuh (shalat fajar)."
Perbuatan yang dilakukan Rasulullah *9 ini menunjukkan akan sunnahnya berbaring,
terkadang hal itu ditinggalkan oleh Rasulullah # sebagai penjelasan bolehnya
meninggalkan nya. Wallahu a' lam." )

432 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Ash-Sholoh, no: 442, Al-Bukhari,
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"Rasulullah M shalat p^dl sebagian rn lam sebanyak

sembilafl rakaat."
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232-433 Dari Hud zarfahbin A1-Ya62n 4{$: 
/ /

Muslim, dan yang lainnya.
(Saya katakan: "Dan di antara mereka adalah Abu Dawud dengan tambahan pada

matannya, disebutkan dalam Kitab Shohihnya, no: 1121.")

433 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Ash-Sho/oh, no: 262, Ahmad,

Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah.
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Bahwasanya dia shalat bersama Nabi &E di suaru malam,
dia mengatakan: "Setelah masuk shalat (setelah takbiratul
ihram) beliau (Rasulullah SE) membaca:'A//ahu akbar d?u/
malakuut wal jabaruut wal kibrilaa' wal 'adqamah (Allah Maha
Besar, Dzat Yang memiliki kerajaan, kekuasaan mutlak,
kebesaran dan keagungan).' I(emudian beliau membaca
surat Al-Baqarah. I{emudian beliau ruku', lamanya ruku'
beliau hampit sama dengan Lamanya berdiri. Beliau
mengucapkan: 'Subhanarabbtlal adTiinr, subhanarabbilal

ad{in (Maha Suci Tuhanku lagi Maha Agmg, Maha Suci
Tuhanku lagi Maha Agrrrg).'I(emudian beliau mengangkat
kepalanya. Lamanya berdiri hampir sama dengan lamanya
ruku' b eliau, b eliau menguc ap kan:' Li rab b fu a / h a m d u, lira b b t1 a /-

hamdu (Segala puji hanya milik Tuhanku, segala puji hanya
milik Tuhanku).' I(emudian beliau sujud. Lar.rrarryz sujud
beliau hampir sama dengan lamanya beliau berdiri, beliau
mengucapkan:'Subhanarabb/tal a'/aa, swbhanarabbfual alaa
(Maha Suci Tuhanku lagi Maha Tinggr, Maha Suci Tuhanku
lagi Maha Tinggi) .' I(emudian beliau mengangk at kep alany a.

Lamanya duduk dt antara kedua suju.d betau hampir sama

dengan lamanya sujud. Beliau mengucapkan: "Rabbzghfirlii,

rabbighf.rlii (Tuhanku ampunilah aku, Tuhanku ampunilah
aku).' Hingga beliau membaca surat Al-Baqanh, surat Ali
Imtan, surat An-Nisa, dan surat Al-Maidah, ztau Al-An am
(Syu'bah yang raga 

^nt^r^ 
surat Al-Maidah dan surat Al-

An'am)."

(Saya katakan: "Pengalamatan periwayatan ini kepada mereka adalah suatu
kekeliruan, atau minimal terlalu menggampangkan, mereka meriwayatkan dengan
kontels yang lain, tidak ada penyebutan tentang &ikir setelah Takbiratul lhram,
Alhamdu dalam berdiri i'tidal dan doa di waktu duduk di antara kedua sujud. Yang
benar adalah pengalamatannya kepada Abu Dawud di antara mereka. Kemudian
diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, saya takhrij dalam Kitab Shohih Sunan AbiDowud,
no: 818. Abu Dawud meriwayatkannya dengan lafal yang lain secara ringkas pada
nomor:816.")

203
Figur Rasulullah ffi /-



,v At
). 

o , ,

J-r s Ig
o"

:cJt (,, i,r :froG U
4// to' / A

..tJ otlt ;" Uu. *t

_Y YT
,

oi' ),
4Je 4Il

,ju ar tt f -yrr
*{Ji *'*3 ^r;
*,j6 fa,

/ o //
t)..o-c-o

.'S',

"Rasulullah W, pada suatu malam, pernah shalat (hanya)

233-434 Dari 'Aisyah t;$,, iaberkata:

dengan satu ayat dari al-Qur'Lfl."
t,

it uv nr J;; '{ I ,4;
vj:i & ,,"; ru -S ;;

.t/61,"'o',, ). i, e4,. //t/ ',1+ o+
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,,

23 4-43s Dari Abdu11ah,a36 ia b erkata:

"Di suatu malam, aku shalat betsama Rasulullah 88, beliau

senantiasa berdiri (ama) sampai terlintas di benakku pikiran
buruk." Dia ditanya: "Apa yang tedintas di benakmu?" Drz-

menjawab: 'Aku hendak duduk dan meninggalkan Nabi ffi
(berdiri)!"

2134 Shahih. (Saya katakan: "Sanadnya shahih, seluruh perawinya tsiqah sesuai dengan

syarat Muslim, syaikhnya penulis bernama Abu Bakar Muhammad bin Nafi' Al-Bashri,

dinisbatkan kepada kakeknya Nafi', sedangkan nama ayahnya adalah Ahmad, dia
cukup terkenal dengan julukannya dan di antara orang-orang yang ayahnya bernama
Nafi', disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim. Wollohu a'lam.
Ada riwayat lain yang menguatkan hadits ini dari riwayat Abu Dzarra, anda dapat
melihatnya dalam kitab Shifat Sholot Nabi Sho//allohu Alaihi Wa Sallam beserta

takhrijnya, dishahihkan oleh Al-Hakim dan Adz-Dzahabi, disebutkan dalam naskah

aslinya dengan dialamatkan kepada Abu 'Ubaid saja dalam l<r/rab Fadha'il Al-

Qur'on!")
zl35 Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Ash-Sholoh, Muslim dalam kitab

Ash-Sholoh dan lbnu Majah dalam kitab Ash-Sho/oh.
(Saya katakan: "Dan diriwayatkan juga oleh Ahmad, 6: 385, 396,415, M0."\
Catatan penerjemah: Dalam kita! aslinya nomor juz riwayat Ahmad tidak terlihaV

terhapus, penerjemah berhasil mendapatkan nomor juznya setelah merujuk kepada

Kitab Al-Musnod karya Imam Ahmad bin Hambal.

436 lbnu Mas'ud.
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(lutyui 
W, raberkata, '

"Bahwasanya Nabi ffi shalat sambil duduk, maka beliau

membaca (Al-Fatihah dan ayatf suratlainnya) sambil duduk.

Jrka baca nrrya tersisa sekitar tiga puluh Lt^tr empat puluh
ayat,behau berdiri dan membaca sambil berdiri, kemudian
beliau ruku' dan sujud. Kemudiar -pada rakaat kedua-
beliau melakukan hal yang sama"
,

ot ,*i uG ilU ,JG # r..irr rL r -yrl
u.', e / :i,, , J- l'

,*3b f 'rL-t qi" ;ur oV it J;t e>V f ,iL
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236-r"Dari Abdullah bin Syaqiq, ,:,I:*:) 
'tA 

€ t

437 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Ash-Shaloh, no:374, Abu Dawud,
no: 955, Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih,'
takhrijnya bisa dilihat dalam Kitab'Shahih Sunan Abi Dawud, no 879 - 883 dari
berbagai jalan dari Aisyah.
Hadits ini menjadi dalil bolehnya melakukan sebagian dari shalat sunnah dengan
duduk dan sebagiannya lagi dengan berdiri, dan ini adalah pendapat jumhur
(kebanyakan para ularha).")

u138 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Ash-Sholoh, no: 375 dan para
penulis Kitab Hadits yang Enam, Abu Dawud, no: 955.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih,'
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'Aku bertanya kepada 'Aisyah tentaflg tata=cara shalat

Rasulullah ffi, (yaitu) tentang shalat sunnahnya. Aisyah

menjawab: 'Suatu malam beliau shalat dengan shalat yang

paniangsambil berditi, di malam latnnyabeliau shalat dengan

shalat y^ngpanjangsambil duduk.Jika beliau membaca (A1-

Fatihah dan ayatfsurat AI-Qur'an lainnya) sambil berdiri,

maka beliau ruku' dan sujud sambil berdiri prrla.Jika beliau

membaca (Al-Fatihah dan ayatf surat Al-Qur'an lainnya)

sambil duduk, maka beliau pun ruku' dan suiud sambil

duduk."'
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237-43e Dari Hafshah, isieri Nabi M,ruberkata:

"Rasulullah &8 shalat sunnah sambil duduk, beliau membaca

surat dengan tartt\aa\ hingga meniadi lebih paniang dan

biasanya."
t

d. ,o/ \

oi :k;.p $t
,tz

jAl l)-e

238-441 Dari Aisyah 4$:

disebutkan datam Kitab Shohih Sunon Abi Dawud, no: 882.")

439 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Ash-sholoh, no: 373, Ahmad,

Muslim, dan An-Nasa'i.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih.'

Diriwayatkan juga oleh Ahmad, 6:285.")

440 Yaitu membaca Al-Qur'an dengan irama sedang, tidak lerlalu cepat dengan tetap

menjaga kaidah-kaidah tajwid (Penj.).

441 Shahih. (Saya katakan: "sanadriya shahih, seluruh perawinya tsiqah dan merupakan
para perawi Al-Bukhari-Muslim, kecuali Utsman bin Abi Sulaiman, Al-Bukhari hanya
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"Bahwasanya Nabi &8, tidaklah beliau meninggal dunia
hingga kebanyakan shalat beliau dilakukan sambil duduk."

239-442 Dari Ibnu Umar t&, iu berkata:

"Aku shalat bersama Rasulullah M dua rakaat sebelum

zhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua nkaat sesudah maghrib

di rumahnya, dan dua rukaat sesudah isya' di rumahnya."

i;, "oi;* ;;7 :JG \-AL At *i iL, -t t,

;ar u; ,;u: k:,c'r:r;'^$'ln, ,v a,
:,','. '.".:, tod"'." ,'o..:&; :JU .tri, :."-f-\ Jti .g;:t;Jl

/
240-443 Dari Ibnu Umar l*u,iuberkata:

"Hafshah bercerita kepadaku: 'Bahwasanya Rasulullah &E

shalat dr;ra rakaat ketika f.a1ar menyingsing dan muadzin

meriwayatkan darinya secara mu'alloq, sedangkan Muslim meriwayatkan darinya.
Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Masajid, no: 116 dengan
lafal: '...kebanyakan dari shalat beliau dilakukan sambil duduk.' Demikian pula
diriwayatkan oleh Ahmad, 6: 169. Dalam riwayat Ahmad 6:257 darinya dari jalan

lain, demikian juga riwayat Muslim dari jalan lain yang semakna dengannya. Riwayat
yang menguatkannya dari hadits yang diriwayatkan dari Ummu Salamah oleh lbnu
Majah, no 1225, 4237 , lbnu Hibban, no 637 , Ahmad, 6: 304, 305, 319, 327, 322.
dalam riwayatnya ditambahkan lafal: 'Kecuali shalat wajib.' Sanadnya shahih sesuai

dengan syarat Al-Bukhari Muslim.")

442 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Ash-Sho/oh, no: 425, Al-Bukhari,
dan Muslim.
(Saya katakan: "Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Penulis berkomentar:
'Hadits ini adalah hadits hasan shahih.' Takhrijnya dapat dilihat dalam Kitab Shohih
Sunan Abi Dawud, no: 1178.")

443 Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.
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meflgumandangkan suara adzan."' Ayy"b mengatakan:'Aku
mengira iaw mengatakan: 'Shalat yangnngan."'
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241-445 Dari Ibnu Umar t$,iuberkati:

' ,o 
u.'

.lr Jri

4'q
'Aku hapd, dari Rasulullah W delapan rakaat, dua nkaat
sebelum zhuhur, duatakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah

maghrib, dan dua nkaat sesudah isya'." Ibnu Umar berkaa:
"Hafshah bercerita kepadaku tentang dua rukaat di waktu

fa1ar, dan aku sendiri belum pernah melihat Nabi BE

melakukafinya."446
,

'.& 
i' €*rurG 5i ,JG #d/.d,r rL #-Y tY

9 - , . 
-,' 

o . / 6 z . ', 
o t 4 ' .t '

Je- ug ,-Ju {&) ^1; a' ,J- it Jit;>V b
,fsi 7*t *),fit^r?r',kr rd;rt *

igt nit &t'F, -r^*'st i".j
242-447 Dari Abd,rUuf, bin Syaqiq ,taber{ata: 

/ /

444 Yang mengatakannya adalah Nafi'.

ul45 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Ash-Sholoh, no: 373, Al-Bukhari,
Muslim, dan lain-lain.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih."')

446 KarenaNabi # melakukannya di rumah beliau.

447 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Ash-Sholoh, no: 373, dan Muslim.

208
/- f\ Figur Rasulullah ffi



'Aku bertanya kepada 'Aisyah tentang shalatnya Rasulullah

W, dta menjawab: 'Beliau shalat sebelum zhuhur dua rakaat,

sesudahnya dua rakaat,sesudah maghrib duankaat, sesudah

isya' dua rakaat, dan sebelum f$ar dua rakaat."'

yAr'^* ti; j|q;il5 W b o5lr ;G 6y os
//zlar_arrot1

,,-^ ures W a o5lr ig 6:,F,,v

';; Jtitt L t& 3n '&', }i'lnt ,rv'h, J";t

,g ; J;,e;i ylsr h,#'r,,-e:t [r,r r/tii;

aw at,#6 nwt a*rtr a; #'. Fi
.;;l:-:ir : a*3Jr

(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih,' para
perawinya adalah para perawi Muslim, akan tetapi hadits ini telah diriwayatkannya
dalam kitab Al-Musofirin, no: 105. demikian juga diriwayatkan oleh Abu Dawud,
no: 1251, Ahmad, 6:3O,216 dari berbagai jalan dari Khalid Al-Hadzdza' yang juga

seperti di jalan periwayatan penulis dari Syaqiq, hanya saja dikatakan dengan lafal:

'sebelum zhuhur empat rakaat', dan inilah yang benar, sedangkan lafal penulis syodz
(riwayat shahih yang menyalahi riwayat yang lebih shahih), maka pengalamatannya
(ustadz'lzzat'Ubaid Ad-Da'aas) kepada Muslim tidak akan menutupi hal ini, terlebih
lagi terdapat riwayat dari 'Aisyah dari berbagai jalan dengan lafal: 'Empat rakaat'
yang diriwayatkan oleh Ahmad, 6: 43,63, 148,239, salah satunya diriwayatkan
oleh Al-Bukhari dan lain-lain. Takhrijnya dapat dilihat dalam Kitab Shohih Sunon
Abi Dawud, no: 1179. memang benar riwayat yang menyebutkan: "Dua rakaat"
dari hadits lbnu Umar dalam Kitab Ash-Shohihoin dan selainnya, takhrijnya terdapat
dalam Kitab lrwa'ul Ghalil, no:624."1
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243-448 Dari Ashim bin Dhamrah,ia mengatakan:

.,I(ami bertanya kepada Ali tentang shalat Rasulullah #8

di siang hari. Dia menjawab: 'sesungguhnya kalian tidak

akan sanggup melakuk annya.' Kami katakan:'Barangsiapa

dari kami yaflg sanggup melakukannya, maka dta akan

melakukannya!' Ali berkat a:'I{alat matahan dari sini s ep erti

keadaannya ketika waktu ashar, makabeliau shalat dua rakaat'

Dan kalau matahan dari sini seperti keadaannya waktu

zhuhur, makabeliau shalat empat rakaat, dan beliau shalat

empat rakaatsebelum zhuhur,' [dan disebutkan bahwasanya

b.li* melakukannya ketika matahan telah tergelincir,

beliau memaniangkan shalatnya f 2891, kemudian setelahnya

dr]ankaat, sebelum ashar empat takaat. Beliau memisahkan

afltzrr^setiap dvtrakaat dengan meflgucapkan salam kepada

para malaikat muqarrabinaae, para nabi, dan orang-oraflg

yung rrr.ngk"ti jeiak mereka dari kalangan kaum muslimin

dan mukminirl."

n%"

-3t ifu.l\r.t\
Eiab 4L. Shalat dhuha

,o) o.r, ,, ,l I e , 'r., ',or,. /o z o/

.-E :c,Ju ;i\,, C; :Jti d3)\ +j- t' -Y t t

*, ^$';n' t; Ut'oe ";; J.; 
'A' ','n' ast;

448 Hasan. Diriwayatkan oleh penulis, no: 424' 42g' Sg8'Ahmad.' 1Arury*";'' 
O"j

Ibnu Majah. (saya katakan, 
i,penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan,'

takhrijnyaterdapatdalamKitabAsh-Shahihah,no:240dan2705.diriwayatkan
. darinya oleh Abu o"*ra tentang shdlat sebelum ashar, akan tetapi lafal: 'Dua

rakaat'adalahsya&(riwayatshahihyangmenyalahiriwayatyanglebihshahih)'
olehkarenanyasayatakhrijdalamKitabDha'iJSunonAbiDawud'no:235^")

449 Yaitu para malaikat yang didekatkan ke sisi Allah (Peni')'
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,s*:

i

'Aku bertanva
J

450 Shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan Muslim, no 719'
Dalam Kitab At-Mojmu'karya An-Nawawi, 4: 35 disebutkan: "Di antara sunnah

adalah shalat dhuha, yang paling baik adalah delapan rakaat dengan dalil hadits

riwayat ummu Hani" paling sedikit adalah dua rakaat dengan dalil hadits riwayat Abu

Dzai yang diriwayatkan oleh Muslim, lafalnya berbunyi sebagai berikut: 'Mewakili

hal itu shilat dua rakaat yang dikerjakan di waktu dhuha.' Waktunya adalah ketika

matahari mulai meninggi dan hampir masuk waktu matahari tergelincir'"

shahih. Hanya penulis yang meriwayatkannya dalam kitab Asy-syoma'il. (Al-Jomi'

Ash-Shoghir).
(Saya katakan: "Hadits ini adalah hadits shohih li ghoirihi sebagaimana telah saya

jelaskan dalam Kitab Ash-Shohihah, no:463.")

211,
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.p'^\ ;v 6 ifu o\3i &i,F :ilv t**kt Je

24#s0 DanYaztd Ar-Risyk, ia berkata:

'Aku mefldengar Mu'adzah mengatakan:

kepada'Aisyah: Apakah Nabi $E pernah merigeriakan shalat

dhuha?' Aisyah meniawab ;'Ya", @eliau shalat) empat takaat,

beliau tambah dengan sekehendak Allah (banyak sekali)."

itn'*;*

245-4st Dari Anas bin Malik:

"Bahwasanya Nabi ffi mengeriakan shalat dhuha enam

rakaat."

t4 u,; -,"i i .;i ;i c;i u 
'Ju ,,lJ .ri i Glt i5 JP -Y t1

o, 
", a 1 q -' a' , ', 

. a 
_

€*ruL; li oy;,Jt Je *}qt";ur ov "Ct u,it

,V; *', ^1;'o, ,-b ir Jyr's U; wvw"A,
d, t%7, : 'z ' '. o "4 :'

[, e\v co\,st+* # J*\]agJ c" ?;\#1.

457



246-4s2 Dari Abdurtahman bin Abi Latlamengatakan:

"Tidak seorang pun yang menceritakan kepadaku bahwa-
sanya Nabi ffi mengerjakan shalat dhuha, selain Ummu
Hani'. Sesungguhnya dia pernah mengatakan: 'Sungguh,
Rasulullah ffi masuk ke rumahnya di hari pembebasan kota
Makkah, lalu beliau mandi. I(emudian beliau mengerjakan
shalat delapan rakaat. Aku tidak pernah melihat beliau

S.asulullah ffi) shalat yang lebih ringan dari itu, hanya saja
beliau tetap menyempurnakan ruku' dan sujud."'

t

:\; ht -ui *"srS Jj 
' 
io 6?;r. "tt rL f-y rv

{l ,{ ,;iGr";5t k *; ;;-'A, '*-fir osi
t 

o'u o tc 
':;y ./ *Ga sl

247 -4s3 Dari Abdullah bin Syaqiq, ia men{atikuni
'Aku bertanya kepada 'Aisyah: Apakah Nabi ffi pernah
mengerjakan shalat dhuha?' Dia menjawab: 'Tidak, kecuali

iika beliau baru datang dari bepergian."'asa

452 shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Ash-sholoh, no: 474, kitab AI-
Isti'dzan dan kitab As-Siyor, Al-Bukhari, Muslim dalam kitab Ash-Sholoh, no: 336,
Abu Dawud dalam kitabAsh-Shalah,An-Nasa'i dalam kitab Ath:Thaharah, dan Ibnu
Majah dalam kitab Ash-Sholoh.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih,,
takhrijnya terdapat dalam Kitab Ash-shahihah, no: 464 dan dalam Kitab shohih
Sunon Abi Doruud, no: 1168.")

2x.53 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis, Abu Dawud, no:7292, Muslim, dan An-Nasa,i.
(Saya katakan: "Takhrijnya terdapat dalam Kitab Shohih Sunon Abi Dawud, no:
1169.")

454 Zhahft hadits ini menyelisihi hadits Aisyah sebelumnya lno. 2M). Hadits ini bersifat
muqayyad (dibatasi) dengan kembalinya beliau dari bepergian, sedangkan hadits
sebelumnya bersifat mutlak. Memadukan antara dua hadits tersebut adalah dengan
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Jrl : J$;.JG At o*i qrtAt lb; c_i ,f -y rA
zJ., . '.ot, o/ , e 9'., a " .-', a

,Giy:J;- ; At Je*;4"ar * Ct- 
-' , , ",oru a/ ,r'lr.

.t-A;:_ V :Jy- ,r W+:
248-4ss Dari Abu Sa'id al-Khudrt,ra berkata:

"Nabi ffi mengerjakan shalat dhuha, sampai-sampai kami
mengatakan: 'Beliau tidak pernah meninggalkannya!' Dan
beliau meninggalkan shalat dhuha, sampai-sampai kami
mengatakan:'Beliau tidak p ernah mengerj ak Lnny al"'

* 4t oi ,;;'At 'oui isrGir t"ri ,r) ;"-Y t 1,/,/,
..r3r Jt, o -Gi A:i ui 3n '&', qp ar

,lrr: L'oGr'erit.i6 i-J dty tlnr Jy, u ,Jrn
/ , , / / / ' ,,
)" *3t Jrs: L {; '^11)r qt-y.l ";tt.,Jra tr*^i.!lr

^;r-tt Lw'up J 
";;:t( 

Ut ,'li;t te 6 #i
W # "i,Ji,i,,lu 

ri,r7 W el,* .Y
,'//',//r$/

.y :Ju fJ-u
249-tsu Dari Abu Ayyub Al-Anshan M,

mengedepankan yang mutlak atas yang muqayyad. Dan bisa juga dikatakan: 'lni
yang diketahui oleh Aisyah sendiri dari shalat Nabi ffi, sedangkan hadits sebelumnya
adalah apa yang dia ketahui berdasarkan cerita para shahabat tentang shalat Nabi

s. Maka, yang menjadi ketetapan adalah bahwa kandungan hadits ini merupakan
bagian dari hadits sebelumnya. Dan ini shahihibenar. Wallahu a'lam.

455 Dhaif. Diriwayatkan oleh penulis, no: 477.
(Saya katakan: "Dan dihasankan olehnya. Hal ini terbantahkan, sebab dalam
sanadnya terdapat seorang rawi bernama Athiyyah Al-Aufi, dia dhaif. Takhrij hadits
ini disebutkan dalam Kitab lrwa'ul Gholil, no 460."\

456 Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no:1270 dan lbnu Majah.
(Saya katakan: "Hadits tersebut. dalam riwayat mereka berdua diriwayatkan
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"Bahwasanya Nabi ffi senantiasa mengeriakan shalat empat

nkaat ketika matahan tetgelincir, aku betkata: 'Wahai

Rasulullah, sesungguhnya engkau senantiasa mengeriakan

shalat empat rakaat ini ketika mataharr tergelincir.' Beliau

menjawab:'sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka ketika

matahan tergelincir dan tidak akan ditutup sampai waktu

shalat zhuhur, dan aku i.rgt agar pada saat itu yang naik

dariku adalah kebaikan.' Aku berta;nya: Apakah di setiap

rakaat ada bacaannya?' Beliau menjawab: 'Benar!' Aku
bertanya lagi: Apakah di 

^rrturz- 
fteempat) rukaat itu ada

salam pemisah?' Beliau meniawab:'Tidak! "'

qb J,r ,v i, l;, c1t ,-,tir ,i nr rS E -Y o .

':Jvs 
ptt 

"lb J^At J"); 6'J|(|i t;3n '&',
/d

WI
4
t"^

LJ*
250-tu' Dari Abdullah bin As-Sa'ib:

"Bahwasanya Rasulullah $i8 shalat empat r.akaat setelah

matahan tergelincir sebelum zhuhur dan bersabda:

'sesungguhnya saat itu adalahsaat pintu-pintu langit dibuka,

aku ingin rgar pada saat itu naik dariku alrnlan shalih."

secara ringkas padahal jalannya hanya satu. Hadits ini dicacati oleh Abu Dawud,

dikatakan bahwa dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama 'ubaidah

bin Mu'attib, dia dhaif, akan tetapi hadits ini memiliki riwayat dari jalan yang lain
yang menguatkannya, oleh karena itu saya bawakan dalam Kitab shohih sunon Abi
Dowud, saya sertakan juga sebagian riwayat dari jalan yang lain.")

457 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Ash-Sho/oh, no:478.
(saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan gharib.'

Sanadnya shahih sebagaimana saya jelaskan di sana.")
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Flab 42. Shalat Sunnah yang Dike{akan di

Rumah

,v ht J;, ilV ,Jv il, i' rL r; -Y o \
o / - a . i , _o _ ,

:Ju ..r-*--^^Jt ;;rtt: g ;;>tat f &t +
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.7K;>6:t"T ii vf ,r*:ir €,ki ii i
251-45s Dari Abdullah bin Sa'adi* i^'^rngutikun

'Aku bertartya kepada Rasulullah M tentang shalat di

rumahku dan shalat di masiid? Beliau meniawab: 'Engkau

Iihat betapa dekatnya rumahku dengan masiid, namun aku

shalat di rumah adalahlebih aku sukai daripada aku shalat di

masjid, kecuali kalau shalat itu adalah shalat wajib."'

oo^.- -i ;L1. U -rl-, . t Y
f J g-

Bab 43. Tenhang Puasa RasulullahW

- tol
a^xV dL :Ju

+l )'*,

o ' o ) o' o '(W -{ At]l + f
,
).4$l -b ,(JJ -YoY

458 Shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Ash-Sho/oh.
(Saya katakan: "(Hadits) no: 1378, sanadnya shahih kalau saja di dalamnya tidak

terdapat seorang rawi bernama Al-Ala bin Al-Harits, dia pikun, akan tetapi ada

riwayat lain yang kuat dari hadits Zaid bin Gabil yang menguatkannya. Hadits ini

disebutkan dalam Shohih Sunon Abi Dawud, no: 959.")

459 (Saya katakan: "Dalam naskah aslinya tertulis Sa'id. Koreki berasal dari kumpulan

biografi (perawi hadits).")
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;,g ,eG ,'&) ^1;'i, ov it Jy, rQ e W
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ii *'LG fu *3 4;'i, ,b inr,t-, tv(,'.lw.;{f t;j'
252-tuoDari Abdullah bin Syaqiq, ijtaberkata, ' 

/

"Aku bertanya kepada 'Aisyah tentang puasa Rasulullah
g* Ia menjawab: 'Beliau berpuasa sampai-sampai kami
mengatakan: 'Beliau selalu berpuasa.' Dan beliau berbuka
(tidak berpuasa) sampai-sampai kami mengatakan: 'Be1iau

selalu berbuka.' 'Aisyah melaniutkan: 'Beliau tidak pernah
berpuasa sebulan penuh semenjak hijrah ke kota Madinah,
kecuali (puasa) Ramadhan."
| , , ^-ait'v Ct rn U 

"y-- 
u,,ll, i;1;c -vor

, t / / I ,, ,/ ., u, d z'o,.'. ot ,t al o1r,, )o t,:,- 't,'-1 ,i,, e,/{; Y oi cst e pt ,r f-A crtf :Jui .,& ) ^);
,',), ,oo1 to ,or',:i,"i.',:i a, t,o.), ,e ,,".7:itS ) cl:r:' a,:u ?-p- Jl -t__/ Y dl .J> H: u-.,'pi-ol

{r 6( \, ,,i^; Ar;it,l;i ,pt , i; ot;w i
I 'l.ce,.Wt, cr-l_1

253-461Dari Anas bin Malik:

460 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis, no: 768, Abu Dawud, no: 2434, Muslim, dan
An-Nasa'i.
(Saya katakan: "Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan lain-lain, takhrijnya
disebutkan dalam Kitab Shohih Sunon Abi Dawud, no: 2103.")

461 Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim.
(Saya katakan: "Diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dalam Kitab Ash-Shohih
karyanya, no: 2\34 dan lain-lain, disebutkan dalam Kitab Mukhtashor Shohih A/-
Bukhori, no:593.")
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Bahwasanya dia ditanya tentang puasa Nabi W. Anas
menjawab: "Beliau (Rasulullah &8) berpuasa dalam satu
bulan hirggu kami mengira beliau tidak irg, berbuka,
dan beliau berbuka (tidak berpuasa) hingga kami mengira
bahwa beliau tidak ingin berpuasa sama sekali di bulan itu.
Tidaklah engkau ingrn melihat beliau -di suatu malam-
sedang mengerjakan shalat, melainkan engkau akan melihat
beliau sedang mengerjakan shalat. Jrrgr, (tidaklah engkau
ingrn melihat beliau di suatu malam sedang tidur) melainkan
engkau akan melihat beliau sedang tidur."

e't qE ar J* U.:tt i\t ;,1 -\oLtJb u,tf atl
"i t, L 'lor,
ol +J u :Jr4.,

, '.ot" d/u:JP e
itu,;rir;
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.r/ to z9 )z ge lc,

?W US ctw. ?ya- Jl +J
, , :.
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254-462 Dari Ibnu Abbas, taberkata:

"Nabi W berpuasa sampai-sampai kami mengatakan:
'Beliau tidak hendak berbuka.' Dan beliau berbuka (tidak
berpuasa) sampai.sampai kami mengatakan: 'Beliau tidak
hendak berpuasa.' Dan beliau tidak pernah puasa sebulan
penuh semenjak hijrah ke kota Madinah, kecuali (puasa)

Ramadhan."

c, z '- o

ej&'it J;:;t *f,v:,-)v,*ii #-to,
. , ,,.

.6lb1J o, ,.rj cro 1 .N9

iE {ti:/ U)P ?-P-
a

rq; YI

2162 Shahih. Diriwayatkan oleh Muslim.
(Saya katakan: "Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari, Mukhtoshar Shohih Al-Bukhari,
no:967.")

21,7

Figur Rasulullah # 4A



255-463 Dari Ummu Salamah mengatakan:

'Aku tidak pernah melihat Rasulullah ffi berpuasa dua bulan

berturut-berturut, kecuali bulan Sya'ban dan Ramadhan."

lfr Gi f :JlJ li<; : ,1r; !t -,t li-a : & -*i Ju

",,,1', I o, - --/ ,: -o ,',,' ,,, :,i, ,l o,
# afr G\ f -vt) k q^At ttt 6 j1') .e); fl t
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r-,oN. ,i., o'" a '

.#-;,'l-,,)*P nr * at f tiL it *iuG
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e3.*b irl J; ?, r2 \;; aJ" ,\j +xv
Abu 'Isa 6t-firmidril ,.r.rrgu,ukun "fradits ini sanadnya

shahih, demikianlah diriwayatkan dari Abu Salamah dari

Ummu Salamah. Banyak yang meriwayarkm hadits ini dari

Abu Salamah dari 'Aisyah dari Nabi ffi, kemungkinan Abu

Salamah bin Abdurahrnan telah meriwayatkan hadits ini

dari Aisyah dan Ummu Salamah sec ra bersamaan dari

Nabi M3."464

F\ r,* i"rZ
'tC 

'F '* i\

e'rql, ,or 'v Ar ,:;; ii ? ,J;ul^xG;* -r o r

a*Qa
'"f i 'i"'1.4.D A..),+A-

256-465 Dari'Aisy ah, ia mengatakan:

463 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis, no: 736, Abu Dawud, no: 2336, dan An-

Nasa'i.
(Saya katakan: "sanadnya shahih sebagaimana dikatakan oleh penulis dan

kemqngkinan yang dia sebutkan juga sangat kuat, yaitu hadits ini shahih dari ummu

Salamah, dan hadits yang akan datang setelahnya juga shahih dari Aisyah, keduanya

ditakhrij dalam Kitab Shohih Sunon AbiDawud, no:2201,2104'")

464 Saya (Al-Albani) mengatakan: "Dan itulah yang mjih'"

z165 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis datam kitab Ash-Shoum, no:737 '
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'Aku tidak pernah melihat Rasulullah ffi berpuasa dalam satu

bulan lebih banyak dari puasa beliau untuk Allah di bulan
Sya'ban. Beliau berpuasa hampir satu bulan di bulan Sya'ban,

bahkan beliau (pernah) berpuasa satu bulan penuh."

dzt.o

etqb,ir ,,L, d,' l;, us ,i6 ar rL #-Yov
.^At i; yi i,s,* r, 7v ix ;; "lt 

t? i"A
2i7 -+ee 

pari Abdul1aha67, ia mel'rgatukun 
o

"Rasulullah ffi berpuasa tiga hari di awal setiap bulan, jarang

sekali beliau berbuka di hariJum)at:'468

2 a- o '-' ' ' , o /pt otf :cJt a^xb;e -Y oA

o , ot o o

..)y.+ g*,'lt Cr*
258-lu' Dari'Aisy ah, ia mengatakan:

dzd
A/// /t// o,. ).

cS;=t- * S d:Ie dl uL,

"Nabi BE selalu berusaha untuk berpuasa setiap hari Senin

dan I(amis."

,tu &r.i; ;' * etLi ,Js;;:; ci #-y o 1

67

(Saya katakan: "Diriwayatkan juga oleh Muslim, An-Nasa'i, dan Ahmad. Sanadnya
sebagaimana telah ddelaskan sebelumnya." )

Hasan. Diriwayatkan oleh penulis, no:742, Abu Dawud, no: 4250, An-Nasa'i, dan
Ahmad.
(Saya katakan: "Dihasankan oleh penulis dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah,
takhrijnya disebutkan dalam Kitab Shohih Sunan Abi Dawud, no: 2116.")

Yaitu lbnu Mas'ud. Jika disebutkan nama Abullah', maka yang dimakud adalah
(Abdullah) Ibnu Mas'ud

Yang disertai dengan satu hari sebelumnya, sebagaimana yang disebutkan dalam
dua hadits setelah hadits ini. Dan karenanya hadits ini tidak menyelisihi sabda beliau
lainnya (yang berbunyi): "Janganlah kalian mengkhususkan untuk berpuasa pada
hari Jum'at...."

Shahih. Diriwayatkan oleh penulis, no:745,lbnu Majah, no:739, dan An-Nasa'i.
(Saya katakan: "Dan dihasankan oleh penulis, sementara sanadnya shahih
sebagaimana saya jelaskan dalam Kitab lrwa'ul Ghalil,4:105, 106.")
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259-470 Dari Abu Hurairah:

"Bahwasanya Nabi &E bersabda: 'Amal perbuatan diham-

parkan pada hlrt Senin dan Kamis, maka aku ingin

anal perbuatanku dihamparkan sementara aku sedang

berpuasa."

c" rr r c/

:c,Jti a^*V;,c -Y1.
/O /

irttr ryr 
'A^nt 

ar ,#vr; ;i$ Ar r4^{\ a
.#Jl) it*;r'ltt

260-411 Dari'Aisyah mengatakan:

gt,aaro/

:d,Ju u^jLe ap -Yl\
,,, o1' , )o.t,,d,.

-Pt )# € f-*-f )

lo !,,1 ,, o:,,'i d ' o ' /

i}; et 4J-" itil ;^+ jr ;:6

"Pada suatu bulan, Nabi ffi sering berpuasa padz hari Sabtu,

Ahad, dan Senin. Dan dalambulan yanglarn, (beliau puasa) '

pada hari Selasa, Rabu, dan I{amis."

4i'i, 'v 
it ;;, otE C' .i* e*Q a

470 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis, no:747.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan gharib."' Saya

katakan: "Hadits ini sanadnya dhaif, namun matannya shahih, ada riwayat lain yang

menguatkannya, saya takhrij bersama hadits ini dalam Kitab Irrlo'ul Ghalil, no:948-
949.")

471 Shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan yang lainnya'

(Saya katakan: "sanadnya shahih, takhrijnya terdapat dalam Kitab Al-Misykat, no

2059. Puasa Rasulullah &E di hari sabtu.ditiadakan oleh zhahir hadits yang berbunyi:

'Janganlah kalian berpuasa di hari sabtu kecuali yang diwajibkan atas kalian .'.
hadits.' Takhrijnya terdapat dalam Kitab lrwa'ul Gholi/, no: 942. Lihal Kitab shahih

At:farghib Wa At:farhib, no: 1040.")
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261-472 Dari Aisy ah, ra mengatakan:

"Tidaklah Rasulullah ffi berpuasa di suatu bulanlebih banyak

dari puasa beliau di bulan Sya'ban."

'. " . , , .L / / - , o) o / z rz ,,it 'v At Jy, iri :'akt;.li '.!u ;rt , -y1y
tl, o1. o'.2 ^'o, "-;' i.:.'. tot,.i- /,d ,i :c,Jtt ta-, ,lE b 1(i a;X i"te er ^1;

tv fi ,y eli 'o;i :,.)v ei'A3s ,;i u
262-ttt (Durr) NIu'^dr'^L, ia menga takan:

'Aku bertanya kepada 'Aisyah: 'Apakah Rasulullah W
setiap bulan?' Aisyah

lagp: 'Dan bagian bulan
menjawab:'Beliau tidak

berpuasa selama tig, hari pada
menjawab:'Benar!' Aku bertanya

yang m^n beliau berpuasa?' Dia
memp erdulikan dan b agpan. bulan y Lng m^na sajl."'

,) i;:; :J"; vi irri,G orE :,.r\e uG I -Y 1r
\P V-J J

,:Jt ,:J"re & 4i'i,r 'v ht i;; inr,{ud,
it? ,\r;i ,-rpt AJ ,o,t*a ;ir;;w ;Ai ;;

, ,o I

,clsF

263-474 Dari Aisyah,ia berkata:

472 Shahih. Diriwayatkan oleh At:Iirmidzi, no:737 dan dalam Kitab Noilul Authar, 4:
345. Juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.
(Saya katakan: "Hadits ini adalah ringkasan dari hadits sebelumnya di nomor:
256.")

473 Shahih. (Sayakatakan: "SanadnyashahihsesuaidengansyaratMuslim. Diriwayatkan
oleh Muslim dalam KitabAsh-Shahih,lbnu Khuzaimah dalam KitabAsh-Shohih, dan
Abu Dawud, takhrijnya lihat Kitab Shahih Sunan Abi Dawud, no:2117.")

474 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis, no: 753, Al-Bukhari, dan Muslim.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits shahih.' Hadits ini
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berpuasa di hari itua76 dan memerintahkan ftaum muslimin)

untuk berpuasa. I(etika puasa Ramadhan diwaiibkanaTT,

maka y^ng dijalankan sebagai kewaiiban adalah puasa

Ramadhan. Sedangkan puasa hal Asyrra ditinggalkan.

Maka, orang yang ingin @erpuasa Asprra), dia (boleh)

berpuasa di hari itu, dan or^ngyang tidak (i.gr"), maka dta

(b oleh) meninggalk ar.rty a ;'

264-47 8 Dari Alqam ah, ta mengatakan:

'Aku bertrnya kepada 'Aisyah: Apakah Rasulullah W
mengkhususkan hari-hart tertentu (untuk berpuasa)?" Dia

menjawab: Amalan beliau bersifat kontinu. Dan setiap

terdapat dalam Kitab Mukhtashor Shohih Al-Bukhari, no: 980.")

475 Yaitu pada tanggal sepuluh bulan Muharram.

476 Dikeluarkan oleh Imam fuy-Syaikhain (Al-Bukhari da Muslim), dari Ibnu Abbas,

bahwasanya ketika Rasulullah & tiba di Madinah, beliau menjumpai orang-orang

Yahudi berpuasa Asyura', lalu beliau pun bertanya kepada mereka mengenai hal itu.

Mereka menjawab: "Hari ini adalah hari dimana Allah menyelamatkan Musa dan

menenggelamkan Fir'aun beserta kaumnya. Musa berpuasa (pada hari ini) sebagai

ungkapan rasa syukur, maka kami pun berpuasa." Beliau (Rasulullah ffi) bersabda:
,,Kami lebih berhak atas (syariat) Musa daripada kalian." Lalu beliau berpuasa pada

hari itu, dan memerintahkan (kaum muslimin) agar berpuasa.

477 Puasa Ramadhan diwajibkan pada tahun ke delapan Hijriyah.

478 Shahih. (Saya katakan: "Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud

seperti riwayat penulis. Hadits ini disebutkan dalam Kitab Shohih Sunan Abi Dawud,

no: 1240. dalam naskah aslinya dialamatkan kepada penulis saja dalam kitab Al-
Adab, no:2860 dengan komentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih."')
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"HarrAsyuta'a7s adalah hari dimana kaum Quraisy berpuasa

pada hari itu di jaman jahiliyah, Rasulullah Miugu berpuasa

di hari itu. Ketika beliau hijtah ke kota Madinah, beliau juga

t

it<i 
'ri-li 

a' q*t uG
o', ,^, o1o', i' t

:cJU fk.1, eLYt t o"a-

qI" Jlr -V A lit oS

:,'-1- o /
4^.il9 J9,

4lll

il:6 ,J"
dz

o. /

*:* cJJl

-Y 1t
,
,o N z

o-r s

;kS'<t"

's',
fu:_a;



kalian pasti saoggup mengerjakan 
^pa. 

yurrg Rasulullah &8

s afrggup menger j ak aftfiy a."'

}i'i'r uv A,,:;;'p,V; '.iu #Gr -rro
iri ,JUr irr't ,b6 t.i; ; :Jwir;i ";)'&)
,'o';brU fuivr ', W,*r 4i'ar 'v ar ,:;;
;rr Ji, Jy:li ti or-t t1*";- a' J;i ,ate

265-47s Dari 'Aisy uL, ru rnengatakan:'

"Rasulullah ffi masuk menemuiku, sedangkan aku betsama

s eorafl g wanita48o, b eliau b er t^fly ai'Siap a ini?' Aku menj awab :

'Fulanah, orang yang tidak pernah tidur di malam hart.'Maka
b eliau b ers ab da :'I(eharus afl atas kalian mengeri ak an arna,lan

sesuai dengan 
^p^ 

yung kalian sanggup mengeriakanrrya.

Demi Allah, Allah tidak akan pernah bosan sampai kaltan

sendiri yungrnerasa bosan.'Amalan yang paling disukai oleh

Rasulullah W adalah yang dikefiakar, secara terus-menerus

oleh pelakurrya."'

,a
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pr :ti,*;i'r*e il:6,JG dv di #-Y11
.o ) z . a / tJ;i,rll Ji oK
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479 Shahih. (Saya katakan: "Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabAl-Imon, Muslim

dalam kitab Al-MusoJirin, no 227. Hadits ini disebutkan dalam Kitab Mukhtashar

shahih At-Bukhari, no..33, juga ditakhrij dalam Kitab shohih sunan Abi Dowud, no:

1238. dalam kitab aslinya tidak ditakhrij, hanya dikatakan: 'Ditunjukkan oleh penulis

dalam Kitab As-Sunon karyanya di akhir hadits nomor: 2860!")

480 Nama perempuan itu adalah Al-Haula' binti Tirwait bin Hubaib, termasuk kerabat

Khadijah.
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266-481Dari Abu Shalih, ia mengatakan:

'Aku bertanya kepada'Aisyah dan Ummu Salamah: Amalan

Lpa yangpaling disukai Rasulullah BE?' Keduanya menjawab :

Yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit."'
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267-482 Auf bin Ualik, {u^rngutakarr:

"P adasuatu malam, aku s edang bers ama Rasulullah ffi , b eliau

bersiwak, kemudian berwudhu' dan kemudian berdiri shalat.

Aku pun berdiri bersama beliau. Beliau mulai (shalatnya)

dengan membaca Surat Al-Baqarah' Tidaklah beliau

melewati ayatraltrrratas3 melainkan beliau memohon f betdoa.

Dan tidaklah beliau melewati ayat adzab melainkan beliau

ffileh penulis dalam kitab A t-Adab, no: 2760.
(Saya katakan: iPenulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan gharib."')

2182 Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Ash-Sholoh, dan An-Nasa'i

juga dalam kitab Ash-Sholoh.

iS-aya katakan: "sanadnya shahih, takhrijnya disebutkan dalam Kitab Shohih Sunon

AbiDawud, no:817.")

483 Yaitu ayat yang berbicara tentang rahmat (Penj )'
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berhenti dafl memb LcL ta' avlwudz4s4 . I(emudian beliau ruku',
beliau terus saja ruku' yanglamany^ sama dengan lamanya
beliau berdiri. Dalam ruku'nya, beliau membaca 'Subhana

d{l jabaruut wal malakuut wal kibilaa' wal 'adqamah (Maha

Suci Dzat Yang memiliki kekuasaan, kerajaan, kebesaran

dan keagungan).' I(emudian beliau sujud y^ng lamanya
sama dengan lananya beliau ruku'. Dalam sujudnya, beliau

membaca 'swbhana d{l jabaraut wal malakuwt wal kibrilaa'
wal 'adqamah (Maha Suci Dzat Yang memiliki I(ekuasaan,

Keraiaan, I(ebesaran dan I(eagungan).' I(emudian beliau

membaca Surat Ali
melakukarrnya seperti

ffi J3,l J'-9-')

Bab 44.TEn[ang Bacaan RasulullahW

,cr, o,',',, r1 ',;, t4 ,i", o ',o, oz
J-yt o*l; ;rc il-, ll J[-, +lt ciJI^,. j,.t .-& ;* -Y 1A

$; ?# ;;ri Zi e ;V ,nr*,) ql, ;ur ,O at
/ z z'

.tb;
268-48s DaiYa'la bin Mamlak:

"Bahwasanya dta bertanya kepada Ummu Salamah tefltang

bacaan Rasuiullah ffi. Ummu Salamah lalu mensifafr,bacaan

i Imran, lalu surat demi surat. Beliau
rti itu (pada nkaat selanjutnya, Edt.)."

@tr"

i;lt j ;Li \.^ ,i'1-, .1 [

484 Yaitu membaca: 'Aiudzu billoh... (Penj.).

485 Dhaif. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Tbowabu Al-Qur'an, no 2924, An-
Nasa'i, dan Abu Dawud, no: 1466.
(Saya katakan: "Dan dishahihkan oleh penulis. Dalam sanadnya terdapat seorang
rawi yang tidak dikenal, sebagaimana saya jelaskan dalam Kitab Dha'if Sunan Abi
Dawud, no:260.")
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beliau dengan sangat jelas, kata demi klta'"

, o z / . ^' . / o ,i- I o.t t.'t, z/ c z

el; CS -Y :eut" ;* f Y .:Ii :Jti o:Li J,r -\ 11
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269-486 Dari Qatadah berkata:
.Aku bertanya kepada Anas bin Malik:'Bagatl.rranzbacaarr

Rasulullah ffi?' Dta menjawab: '(Rasulull^h W membaca

dengan) paniang."'

a / l- , z ' o ' , , ,' - ,i 6 /

*',q,t I$l J; ';t o\< :dv * ?i :; -\v'
,'J";? ,iie Ue\ 3r;u *l-=jr; ,iiit;t; Al"

og :. 'l o ' "'' -rt!. ct,

(irr\ ?1 r;lv)iA oci ,u$ i <e-}r ;*)t1
27g-+oi Orri Urr#u Salamah, raberkita' ' 

/

"Nabi &E lelarlu. 
memotong-motongass bacaannya, beliau

membaca, 1ij[lr .]; i il!r;, kemudian berhenti, kemudian

melaniutk an:(n -)t i;;\ kemudian berhenti. Beliau

membaca G'i, ii ,LUG1!'0"

+s6 slr.t ilr. Diriwayafln oleh Al-Bukhari dalam kitab Fodho'il Al-Qur',an,bab: At:fortil

Fi Al-Qira'oh,Atu Dawud, no: 1465, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dalam kitab Ash-

Sholoh.
(Saya katakan: ,.Takhrijnya disebutkan dalam Kitab Shohih Sunon Abi Doulud, no:

1318.")
Arti dari: ,Membaca dengan panjang' adalah memanjangkan bacaan huruf-huruf

yang memang harus dipallangLun. I-ittut Syoroh Al-Qastholloni terhadap Shohih Al-

Bukhari, T:535.

487 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis, no:2928, Abu Dawud dalam kitab Ash-sholoh,

no: 1466, dan kitab Al-Q ira,at, no..4001, dan An-Nasa'i dalam kitab Ash-sholoh.

(Sayakatakan:..Penulismenganggapnyahaditsgharib,makasanadnyadhaif
sebagaimana saya jelaskan auLln-xitiu Dha'if sunan Abi Dawud, no: 260. akan

tetapl hadits ini diriwayatkan dari banyak jalan yang lain sebagaimana saya jelaskan

dalam Kitab Shi/otu lholot An-Nobi Shattallahu Alaihi Wo Sollom, Kitab Iruro'ul

Gholil, no: 342 dan selain keduanya'")

zt88 Yaitu berhenti di setiap penghujung ayat'

zl89 Sementara penulis dalam Sunonnya pada kitab Al-Qira'at menyebutkan Unt f i'll'
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27X-4e0 Dari Abdullah bin Abi Qnir, ia mengatakan:

'Aku bert anyakepada 'Aisyah tentangbacaan Nabi ffi,apakah
beliau membacanya dengan pelan ataukah dengan suara

nyaring? Dia menjawab: .'Semuanya, pernlh beliau lakukan.

I{adang-kadang beliau membaca dengan suara pelan dan

kadang-kadang membacanya dengan suara nyanng! Maka

aku betkata: 'Segala puji bagt Allah y^ng telah menjadikan

kelonggaran dalam masalah ini."'

'i, 
ov fii;;t7 AJi J:s :,)to Lr" ii ;.'-rvr

'rr'ca/

*; &it't#t et^1;
272-4e1Dari Ummu Hani', ti^rngutakan: 

z / /

(Shahih) 'Aku pernah mendengarbacaanNabi BE di waktu

malam sementara aku berada di atas tempat tidurku."

tanpa alif.

490 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Tsowab Al-Qur'an, no:2925, Abu
Dawud dalam kitab Ash-Sholoh, no: 1435, Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, dan Ibnu
Majah.
(Saya katakan: "Dishahihkan oleh penulis, takhrijnya'bisa didapati dalam kitab
Shohih Sunon Abi Dowud, no 1291. Pengalamatannya kepada Al-Bukhari adalah

kekeliruan murni.")

491 Hasan. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitabAsh-Sho/oh dan Ibnu Majah dalam
kitab Ash-Sho/oh.
(Saya katakan: "Sanadnya hasan shahih. Diriwayatkan juga oleh Ahmad, 6:243.
dikuatkan oleh riwayat lbnu Abbas yang akan datang setelah satu hadits. Peristiwa

itu terjadi di kota Makkah sebelum hijrah, yaitu ketika Rasulullah #9 membacanya
dalam shalat di waktu malam hari di Ka'bah.")
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273_e2 Dari Mu'awiyah bin Qurrah, Lamer'gutakan:

.Aku mendengar Abdutlah bin Mughaffal berkata: Aku

melihat Nabi w berada di atas pelana untz;nya di hari

pembebas an kota Makkah, teliau memb aca (ay at) :

...?Cu3 A., 6, 1sv;rr eJ 'i4 ,e.; $ $ tX
.sesungguhnya IQmi telah memberikan kepadamu keme-

natTgafl yaflg nyata.aes supaya Allah memberi ampunan

kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu"''"

Dia (Abdullah bin Mughaffal) berkata: "Beliau membacanya

dan mengulang-ulang @acaannya)'" Syu'bah berkata:

"Mu'awiyah bin Qurrah mengatakan:'KaJau bukan katena

orang-orang berkumpul kepadaku, tentu aku akan meniru

s uara ter s eb ut', Ltau dla katakan:'Irama ters ebut'"'

ffileh Abu Dawud dalam kitab Ash-Shaloh, no: 1467, Al-

Bukhari dalam kitab Al-Moghazi, kitab At-Tolsir, kitab Fodho'il Al-Qur'an dan kitab

At:fouhid, Muslim dalam kitab Ash-Sholoh'
(Saya katakan: "Gkhrijnya bisa didapati dalam Kitab shohih sunon Abi Dawud,

1319.")

493 Yang dimakud 'fath' pada ayat ini adalah Penaklukan Makkah atau penaklukan

b"nLng Khaibar, nu*rn mayoritas ulama menyatakan bahwa itu adalah Perjanjian

Damai HudaibiYah.
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27 #e4 Dari Qata dah, ia mengatakan:

"Tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan memiliki
paras yarrg rupawan dan suara yang merdu. Nabi kdtanW
memiliki paras yang rupawan dan suara y^ng merdu, dan

beliau tidak pernah mengulang-ulang @acaannya)."

,ari;r7 i,C :Jsr:<* At *, cV it,r-yvo
€ t') cor:*--Jl € y 4t^*J U"l; gb-l a* a[l GL-?

'-//a.",

. c-Jl
275-4es Dari Ibnu Abbas &, i, mengatakan:

"B^ctan Nabi ffi terkadang bisa didengar oleh otang y^ng
beruda di hujrahae6, sedangkan beliau benda di dalam

rumahnya."

494 Dhaif. Hadits ini adalah hadits mursal,, karena diriwayatkan oleh seorang dari
kalangan Tabi'in dan tidak menyebutkan nama seorang shahabat.
(Saya katakan: "Bagian pertama dari riwayat ini bukanlah hadits, karena perawi tidak
mengalamatkannya kepada Nabi ffi, kemudian sanadnya juga tidak shahih. Dalam
sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Husam bin Mishakk. Al-Hafizh (lbnu
Hajar) mengatakan: 'Dia dhaif dan hampir matruk,' maka tidak ada gunanya untuk
dikaitkan dengan hadits riwayat Abdullah bin Mughaffal yang disebutkan sebelumnya
sebagaimana dilakukan pada naskah aslinya.")

495 Hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Ash-Shalah, bab Raf'u Ash-
Shaut Bil Qira'ah, no 7327.
(Saya katakan: "Sanadnya hasan shahih sebagaimana dijelaskan dalam Kitob Shohih
Sunan Abi Dawud, no;1198. Lihat juga Shi/ofu Shalat An-Nabi Sallallahu Alaihi Wa

Sa//om.")
Hadits ini menunjukkan bahwa bacaan Rasulullah BE sedang-sedang saja, tidak keras
dan tidak pelan.

496 Yaitu tempat antara rumah dan mimbar beliau, yang beliau namakan Raudhah
(Penj )
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Bab 45. Bagaimana KasulullahM Menangis?

q1,,nr ,v it J";t Ut ,JG #kr ! ^lr E -to'l' 
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27 6Js7 Ab dullih b i" A r i spr.rt khi,' i^rie.tgatakatl

'Aku datatg menemui Rasulullah W yu'g sedang menger-

jakanshalat, di dalamnya terdeng Lr srt^faseperti air mendidih

dalam kuali dari isak-tangis.'ae8

Ju :Ju ; ,.5JLi, et 
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@
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ffileh Abu Dawud dalam kitab Ash-sholoh'

(Sayakatakan:..Yaituhaditsnomor:g04.Sanadnyashahih,dishahihkanoleh
uunvut orang dari kalangan ulama hadits, sebagaimana saya jelaskan hal itu dalam

Kitab Shohih Sunan Abi Dawud, no: 839'")

498 Hal ini menunjukkan tahwa rongga dada beliau diciptakan oleh Allah secara

sempurna. Sebigaimana dimaklumi, bahwa amal perbuatan itu diukur berdasarkan

penietahuan (seseorang)' Beliau adalah. orang yang paling tahu tentang Allah'

dan-beliau pernah bers-abda, "Diantara ko/ion, sessungguhnya oku adolah orang

yong paling tahu tentang Altoh dan paling takut kepada-Nya'" Beliau juga pernah

bersabda: "Diontora kolian, sesunggihnyi at u adaloh orang yang poling tokut dan

paling takwa kepado Alloh .'i Du' b"liu, b"rsabda ( dalam hadits lain ) : " Sesungguhnya
'aku 

iemohon ompun kepada Alloh -dalam sehori'sebanyak seratus kali."
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'...dan Kami mendatangkan kamu @{uhammad) sebagai

saksi atas mereka itu (sebagai umatmu).'500

Aku lihat kedua matr- Rasulullah #* berlinangan alr m ta."

e q,,*ir -;Kit :Jb s.,*d/ ^11 
rL ;--YVA

l. o , , // o ,l-1.' d '-

"lt .rl- ir Jr, ?*'f;'t qi" nr .J- i' J;t -t€

&; w' c,€i'i,€i k i 6 J*,' *, &
"'.. oi,, , z z ': , I o. :i , i, .',', ,.?, .:, ,: i,i,
rt-_ ;i, r; d l,-ro; Ji rsy # *i, d, f ca-,\t

,',^7*,, ? ,'r,.;-"ri k C;;i;'et i ,Zii ei ii
$ l;,J*: &) e J;;:t ,;i, eiii K"c
&i { ii ,"; $ l;ri+} ci', g'i.; ;i Gr,i

277-4ee Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata:

"Rasulullah $f bersabda kep adaku:'Bacakanlah (Al-Qur'an)

untukku!' Aku menjawab: lW'ahai Rasulullah, apakah (pantas)

aku membacakantya untukmu sementara (Al-Qur'an itu)

diturunkan kepadamu?' Beliau bersabda:'Sesungguhnya

aku suka mendengarnya dan orang lain.' Maka aku pun

membaca Surat An-Nisa hingga aku sampai pada ayat:

t'ta- 11;6 ,G e L)

Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab At:fafsir, no: 3028, Al-Bukhari,

Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i.

QS. An-Nisa': 41. Ayat selengkapnya adalah:

/ \ , , 
-, / 

I tl

(. t I P ,*,*i ,l;ri * u ,*t ""- {j J? j, \L q u$'
,,Maka bagaimanakah (hainyiorang-orang (af irha rtfli, airt'itakamimeridaiangkan
seseorang saksi (rasu[) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu

(Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu)'" (QS. An-Nisa': 4l')
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278-s01Dari Abdullah bin Amr, taberkata:

"Terjadt gerhana matahan pada suatu hari di zarnan

Rasulullah W.s02 Beliau berdiri shalat, hampir saja beliau

tidak ruku', namun kemudian beliau ruku' dan hampir-

hampir beliau tidak mengangkat ke palarrya. I{emudian beliau

mengangkat kepalanya dan hampir-hapir beliau tidak sujud,

namun kemudian beliau sujud dan hampir-hampit beliau

tidak mengangkat kepalanya. I(emudian beliau mengangkat

kepalanya dan hampir-hampr beliau tidak sujud. I(emudian

beliau sujud dan hampir-hampir beliau tidak mengangkat

kepalanya. Beliau menangis tersedu-sedu dan mengucapkan:

'S7ahai Tuhanku, bukankah Engkau telah berianji kepadaku

bahwa Engkau tidak akan mengadzab mereka sedang aku

501 Shahih. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitab Sho/orAl-Kusuf .

(Saya katakan: "Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, no: 1194, takhrijnya

bisa dilihat di Kitab Shohih Sunon Abi Dawud, no: 1079, Irwo'ul Gholil, no:262.
Pada sebagian riwayat sanadnya shahih, di setiap rakaat ada dua ruku' dan itulah
yang shahih dari riwayat-riwayat tentang shalat gerhana dalam Kitab Ash-Shahihain

dan lain-lain dari lbnu Amr dan lain-lain sebagaimana hal itu dijelaskan dalam Kitab

Shohih SunanAbiDauud, no: 1079, Irwa'ul Ghalil, no:262.Sayatelah menjelaskan

dengan detail tentang masalah ini dalam kitab kecil saya Shi/ofu Shalat Al-Kusuf .

sedangkan riwayat kitab ini yang menyebutkan jumlah ruku' hanya sekali adalah

riwayat yang syadz ( riwayat shahih yang menyalahi riwayat lain yang lebih shahih.

Dalam hadits ini ada bantahan terhadap kebiasaan kaum jahiliyah yang berkeyakinan

akan adanya pengaruh dari benda-benda angkasa luar terhadap kehidupan manusia

di bumi, gerhana diyakini sebagai pertanda adanya perubahan di bumi baik kematian

atau datangnya marabahaya, maka Rasulullah ffi memberitahukan bahwa itu adalah

keyakinan yang keliru.")

502 (Dalam riwayat Al-Bukhari, beliau menambahkan: "Pada hari kematian Ibrahim
(putera Rasulullah *€). Lalu orang-orang berkata: 'Terjadi gerhana matahari karena

meninggalnya Ibrahim."' Peristiwa itu terjadi pada tahun ke sepuluh Hijriyah.
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ada dt arrtata mereka? Bukankah Engkau telah berjanji
kepadaku bahwa Engkau tidak akan mengadzab mereka

sedangkan mereka memohon ampunan, dan kami memohon
ampunaflmu?' Setelah beliau shalat duarakaat, matahari pun
bersinar kembali, maka beliau bangkit dan mengucapkan puja-
puji ke hadrat Allah, kemudian bersabda: 'Sesungguhnya

mrtahar. dan bulan adalah dua buah tanda dari tanda-

tanda kekuasaan Allah, keduanya tidak akan gerhanakarena
kematian atau kelahiralr seseorang. Jl<a keduanya gerhana,

*'tqt'"i,r .# "1r i;r'ii ,JG ,"6 ut f-yv1

't;i* 
!\ii J:,rwfnr J;i ''L'#

,; J<, ;1qt "of ,*i 'e t L ,;di J^5

279-504 Dari Ibnu Abbas, iimengatakin
"Rasulullah ffi mengambil puterinya yang sedang sekaraCos,

Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan: 'iJika kalian melihat gerhana, maka shalat dan
berdoalah kalian!" Shalat disebut juga dzikir, karena shalat memang mengandung
(bacaan-bacaan) dzikir.

Shahih. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitab Al-Jano'iz,bab; Fi Al-Buka' AIa
Al-Mayyit,4'71.
(Saya katakan: "Sanad penulis shahih, dishahihkan oleh lbnu Hibban, no:746,
takhrijnya bisa dilihat dalam Kitab Ash-Shohihoh, no: 1632.")

Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan: "Anak perempuan dari anak perempuan beliau
yangbernamaZainab, hasilpernikahan denganAbulfuh binAr-Rabi'. Menyandarkan-
nya kepada beliau adalah penyandaran secara majaz (tidak sebenarnya). Namun
ada pula yang menyatakan: "Tidak demikian adanya." Lihat yang tertera dalam
Kitab Jom'u Al-Wasa'il karya Al-Qari' (2:7231.
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beliau peluk dan beliau letakkan di antara kedua tangannya

(digendong), kemudian anakitu pun mati di pelukan beliau.

Ummu Aiman menangis, maka beliau bersabda: Apakah

engkau menangis di hadapan Rasulullah?' Dia meniawab:

'Bukankah tadi aku telah melihatmu menangis?' Beliau

menjawab: 'sesungguhnya aku tidak menangis, itu adalah

rahmats06. Sungguh, orang yang beriman selalu berada

dalam kebaikan di setiap keadaan. J*xranya dicabut dari

badannya, s ementar a dra tetap memuii Allah (mengucapkan

alharzdulillah)."

qr' nr ,O it J;r 3i ,ri;'ht 'rrn', a^#G# -r n'
",,: ,i ,.o,',r, i s- ,1,
:J\-e Jl 

")+_ 
)A) Lt-} ),A)

z ol 1t zoz

. dEr"6j ol+e

2gg-sot Dari'Aisyah:

"Bahwasanya Rasulullah ffi mencium Utsman bin Madh'un

yui'Lgsaat itu sudah meninggal dunia, beliau menangis",Ltatr

dikatakan: "I(edua m tabeliau bedinang air mata."

ffiAt-Bukhari-Muslimadatambahan:..Allahmenjadikannyaadadi
dalam hati para hamba-Nya. Allah hanya merahmati/menyayangi para hamba-Nya

yairg memiliki kasih saYang."

balim hadits lain disebutkan: "sesungguhnya mata menangis, hati bersedih, dan

kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Tuhan. Sungguh, kami

bersedih karena berpisah denganmu, wahai Ibrahim

507 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis, no: 989, Abu Dawud, no:3163, Ibnu Majah. no:

1456.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih,' dan

memang demikian adanya; karena banyaknya riwayat lain yang menguatkannya,

saya takhrij sebagiannya dalam Kitab Ahkam Al-Jana'iz, hal: 20 - 21. Dalam hadits

ini ada dalil tentang bolehnya mencium orang meninggal dunia yang shalih, Abu

Bakar telah mencium Rasulullah $g pada saat beliau wafat dan mengatakan: Aduhai,

engkau baik di kala hidup dan mati,' kemudian Abu Bakar membaca firman Allah

yang artinya: 'sesungguhnya kamu akan mati dan sgsungguhnya mereka akan mati

(pula)."' (QS. Az-Zumar 30))
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281-s08 Dari Anas bin Malik, ia berkata:

"I(ami mengantar jenazah puteri50e Rasulullah W, dan
Rasulullah BE duduk di pekuburan, aku melihat kedua mate-

beliau bedinang atr rr,ata", beliau bersabda: Apakah di antan
kalian ada seseoraLng yang tidak menggauli isterinya tadi
malam?' Abu Thalhahsl0 menyahut: 'Saya.' Maka, beliau
bersabda: 'Turunlah!'Lalu dia (Abu Thalhah) pun turun di
kuburnya (puteri Rasulullah $$)."

$E 4r .J-5li.J 6ttj;Li t; +q .r1

Shahih. (Saya katakan: "Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lain-lain, takhrijnya
dapat dilihat dalam Kitab Ahkom Al-Jana'iz, hal: 149.")

Dia adalah Ummu Kultsum, isteri Utsman bin Affan.

Namanya: Zaid bin Suhail Al-Anshari, Al-Khazraji An-Najjari, salah seorang yang ikut
dalam Baiatul Aqabah, ikut serta dalam Perang Badar, serta peperangan-peperangan
yang lain bersama Rasulullah 89. Beliau pernah bersabda tentang Abu Thalhah:
"Sungguh, suara Abu Thalhah di tengah-tengah pasukan lebih baik daripada seratus
prajurit." Fada Perang Hunain, dia membunuh duapuluh orang. Abu Thalhah juga
menyedekahkan kebunnya yang bernama Bairuha' beberapa saat setelah turunnya
firman Allah:

(ot) .-b * n, oV ,,; ytil i', u-,* d-t;i p it,;G J
"Kamu sekalikali ti6ak s6mfiai kepada'kebajikan' (yarig s6mpurna)i sebelum
kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu
nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Ali Imran: 92)
Dia juga pamannya Anas dari pihak ayah sekaligus suami ibunya, -Ummu Sulaim-
(yang berarti ayah tiri Anas). Ada yang mengatakan: "Dia meninggal di tengah laut
saat berperang.." Lihat Tohdzib Al-Asmo'karya Imam An-Nawawi!
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Bab 46. Tenbang TEmpat fidur Kasulullahffi
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282-1t" Dan'Nsy^h'M,ramengaiakan 
/ /

"Tempat tidur Rasulullah ffi y^ng biasa beliau tidur diatas-

r:ya adalah terbuat dari kulit yang disamak, alasnya adalah

setabut pohon kurma."
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283-s12 Ja'far bin Muhammad dan zyahnya, ia mengatakan:

511 Shahih. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Libas, no: 2082, penulis dalam
kitab A/-Libos, no: 1761, Abu Dawud dalam kitab Al-Libos, no:4747, dan lbnu
Majah dengan lafal yang hampir sama.
(Saya katakan: "Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Ar-
Riqaq.")

512 Sangat Dhaif. Dalam KitabAl-Jomi'Ash-Shoghirdisebutkan dengan lafal: "Tempat
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"'Aisyah ditany a:'B agatrnana ciri- ciri temp at tidur Ras ulullah
W a, [rumahmu]?' Dia menjawab: 'Terbuat dari kulit yang
disamak, alasnya ada,lah serabut pohon kurma.'

H a fs hah drtany a:'B agaimana ciri- ciri temp at tidur Ras ulullah
ffi di rumahmu?' Dia menjawab: 'Terbuat dankain wol kasar

yalagkarni lipat menjadi dua lapis dan beliau tidur diatasnya.'
Di suatu malam dia (Hafshah) berkata: 'Kalau aku lipat
menjadi empat lapis tentunyaakanlebih empuk bagi beliau.'
Maka kami pun meliputnya. menjadi empat lapis. Di pagr

hannya, beliau bertanya:'Apu yangkahan taruh di tempat
tidurku tadi malam?' Dia (Hafshah) menjawab: 'ftu adalah
tempat tidurmu, hanya saja kami Iipat menjadi empat lapis
agar menjadi lebih empuk.' Beliau bersabda: 'Kembalikan
s ep erti s emula, karena keempuka flny a menghalangku untuk
bangun shalat m^lam."'

ffi ri,l )'*') *Yj i;ti u +q .rv
Bab 47. Tentangsifat Thwadhu' Rasulullah $k
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tidur Rasulullah S terbuat dari kain wol kasar," diriwayatkan oleh penulis dalam
Kitab Asy-Syomo'il dari Hafshah dan tanpa menyebutkan pemwi lainnya.
(Saya katakan: "Lafal tersebut adalah bagian dari hadits bab ini sebagaimana anda
lihat, sanadnya sangat dhaif, di dalam sanadnya terdapat seorang perawi bernama
Abdullah bin Maimun, dia mahuk. Dalam naskah aslinya disebutkan: Ibnu Mahdi,
ini adalah suatu kekeliruan penulisan. Saya telah mentakhrijnya dalam Kitab Adh-
Dho'ifoh, no: 4877.lbnu Katsir tidak berkomentar tentang hadits ini.")
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284-513 Dari Umar bin Khaththab, ia mengatakan:
..Rasulullah ffi bers abda: J anganlah kalian bedebih-lebihan

dalam memuiikusla sebagaimana kaum Nasrani bedebih-

513 Shahih. (Saya katakan: "Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Anbiyo" Ad-

Darimi, 2:22O, Ahmad, 7: 23,24,55, Ath:Thayalisi, no: 2424, N-Baghawi dalam

Kitab syorhus sunnoh, 13:246 dengan komentar: 'Hadits ini adalah hadits shahih,

diriwayatkan oleh Muhammad', makudnya Imam Al-Bukhari'

Penshahihan semacam ini dari sang Imam adalah salah satu dari banyak contoh

yang menjadi dalil atas bolehnya kami mengkomentari sebagaimana yang kami

i"lah lukukun dalam sebagian catatan kami: 'Shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari

dan Muslim,' misalnya. sebagian orang yang dengki terhadap kami mengkritisi kami

tentang hal ini. Sayi telah memberikan bantahannya dengan yang tidak lebih dari

mukaddimah saya pada Kitab syorhu Ath:fhohawiyoh, maka siapa saja yang suka

hendaknya meruluk ke sana. Lihat juga catatan setelah ini dalam hadits nomor: 296.

Kemudian hadits ini oleh Ibnu Katsir dialamatkan kepada Muslim, dan ini adalah

suatu kekeliruanl")

514 Janganlah kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana kaum Nashrani memuji

Isa bin Maryam secara berlebihan, lalu mereka menjadikannya sebagai 'tuhan' atau

'anak tuhan'.
(saya katakan: 'iJika hadits ini dibawa pada makna mubologhoh (berlebihan)

dalim memuji Rasulullah ffi, tentu tidak sesuai dengan makud penulis, yaitu sikap

tawadhu' Rasulullah &. Hal itu karena sikap bertebihan kadang-kadang berkaitan

erat dengan kebohongan dan ghulura dalam agama, dan ini adalah haram' Melarang

dari perbuatan seperti itu, secara jelas, tidak menonjolkan sifat tawadhu' Rasulullah

g. .lit<a demikian halnya, maka hal itu jauh dari maksud yang dikehendaki penulis.

Mungkin, yang paling utama jika dikatakan: "Makudya adalah Janganlah kalian

memujiku sama sekili,' dan itu -€ecara bahasa- termasuk dalam makna ol-

ithro, (memuji secara berlebihan). Dan meskipun hal itu (memuji) pada dasarnya

dibolehkan, namun kadang-kadang dilarang untuk soddudz dzari'ah [menutup

pintu kemadharatan yang lebih besarl (sebagai sikap berhatihati). sebagaimana

yang telah menjadi kaidah umum dalam ilmu ushul fiqih. Jika 'ptntu pujian' dibuka,

maki bisa saja pujian berlawanan dengan syariat, sebagaimana yang terjadi saat ini'

Entah karena kebodohan atau karena sikap ghulur.U. coba kita perhatikan apa yang

dikatakan oleh sebagian orang dalam memuji Rasulullah ffi:
o 9' ot. 

'o/1;+.; ,j 6 j-a-J\ a:P:l le

Tinggalkan opa yang dituduhkon loum Noshron i tentong nabi mereko,

huiimnah sekehedakmu pujian tentong beliau (Rasulullah ffi) don berteguh hatilah.

Lantas, apa yang mendorong sebagian orang berkata tentang Rasulullah #E:

S trarU' ri" Li"l; J"t
sounssul.,nyo naogion don kemurahan hatimu odaloh dunia dan seisinya

Dan siiogian ilmumu adaloh ilmu Lauhul Mahfuzh dan Qolom'
pujian ini bila dicermati secara jelas, adalah pujian bathil. Pujian seperti ini banyak

sekali, mereka menyebutnya dengan Nasyid Islami. Rasulullah B8 melarang umatnya

memuji-muji beliau, meskipun pada dasarnya itu dibolehkan, semata-mata khawatir
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515

lebihan dalam memuji ('Isa) Ibnu Maryam. Aku hanyalah
seorang hamba, maka katakanlah oleh kalian: 'Hamba Allah
dan Rasul-Nyr."'

1 o , . 'i-o ". 
to, 

J, 
- '
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285-s1s Dari Anas bin Malik,#:
"Seorang wanitasl6 datang menemui Rasulullah W dan
mengatakan: 'Sesungguhnya aku ada perlu denganmu.'
Beliau menjawab: "Duduklah di jilan murLa" saja yang
engkau kehendaki di kota Madinah, niscaya aku akan datang

orang yang memuji beliau tederumus ke dalam perbuatan yang dilarang. Tidak
diragukan lagi hal itu merupakan sifat dan sikap tawadhu beliau, seperti yang
ditunjukkan oleh hadits-hadits dalam bab ini, yang tentu saja berbeda dengan pujian
yang diharamkan. Dan itu jelas terlihat, insyo'allah. Dan dikuatkan pula dengan sabda
beliau pada akhir hadits: Aku ini hanyalah seorang hamba....' Seolah itu merupakan
jawaban atas sebuah pertanyaan: Apa yang harus kami katakan jika kami ingin
memujimu, wahai Rasulullah? 'Beliau menjawab: 'Katakanlah oleh kalian: 'Hamba
Allah dan Rasul-Nya.'Artinya: 'Katakan apa yang (kebolehannya) secara syar'i tidak
diragukan lagi dan memang sesuai untukku. Jangan kalian lebih-lebihkan!,
Lalu, dimana kedudukan hadits ini terhadap apa yang digambarkan oleh kaum
muslimin (tentang beliau) pada saat ini, yang mereka sebut dengan maulid dan
sebagainya, yang sama sekali tidak dikenal di kalangan salafus shalih. seperti
ungkapan mereka bahwa: beliau adalah 'cahaya', beliau adalah makhluk Allah yang
pertama kali (diciptakan), Jibril menjadi pelayan beliau pada peristiwa Isra, Mi,raj,
dan pujian-pujian bathil lainnya. Renungkanlah, wahai orang-orang yang berakall,,)

Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.
(Saya katakan: 'Al-Bukhari meriwayatkannya secara mu'allaq datam kitab At-Adob
darijalan Humaid Ath:Thawil: Anas bercerita kepada kami...,' hadits, secara ringkas.
Kemudian diriwayatkan secara moushu/ -seperti halnya penulis- oleh Abu Dawud,
no: 818, Ahmad, no: 3: 119, 274 darijalan ini. Sedang Muslim meriwayatkannya
secara moushu/ dalam kitab A/-Fodho'il, no: 76, demikian juga diriwayatkan oleh
Abu Dawud, no: 4819, dan Abu fuy-Syaikh, no: 30 dari jalan Tsabit dari Anas. Juga
diriwayatkan oleh Ahmad, 3: 174 dari jalan Ali bin Zaid dari Anas.")
Dari kalangan Anshar, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari. Dan dalam riwayat
lain: "Wanita itu bersama anaknya."
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287-s1e Dari Anas bin Malik t$,ta mengatakan:

517 Dalam riwayat Muslim ada tambahan: "Lalu beliau menyendirVmenjauh bersama
wanita itu di salah satu jalan di Madinah hingga wanita itu menyampaikan
maksudnya."
Tirjuan dari 'menjauh' adalah agartidak ada orang lain yang mendengarkan keluhan/
pengaduan wanita tersebut, kecuali beliau.

518 Dhaif. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Jana'iz, dan Ibnu Majah dalam
l<l/:ab At:Tijarat.
(Saya katakan: "Diriwayatkan juga oleh penulis dalam kitab Az-Zuhud,4178. pada
hadits nomor:7017, penulis berkomentar: "Hadits ini tidak kami ketahui kecuali dari
jalan Muslim Al-Awar, dia didhaifkan." Al-Hafizh (lbnu Hajar) dalam Kitab At:loqrib
mengatakan: "Dia (Muslim Al-Awar) sangat lemah." Dari jalannya juga diriwayatkan
oleh Ath-Thayalisi, no: 2425, danAl'Baghawi, no: 3673.")

519 Shahih. Diriwayatkan penulis dalam kitab Al-Bugu', no: 1215, Al-Bukhari dalam
kitab AI-Buyu', no: 1046 dan kitab ar-Rahn, An-Nasa'i dalam kitab Al-Buyu", dan
Ibnu Majah dalam kitabAl-Ahkam.
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286-518 Dari Anas bin Malik ,$,ta mengatakan:

"Rasulullah ffi adalah orang yang gemat menjenguk orang
sakit, mengantat jenazzh, menunggang keledai, memenuhi
panggilan (undangan) seseoralrg. Pada hari (penaklukan)

Bani Quratzhah, beliau benda di atas keledai yutrg betali
kekang dari serabut dan betpelana dari serabut pula."



"Nabi ffi p ernahdiundang untuk makan roti gandum dengan

minyak samins2o, makabeliau memenuhi undangan tersebut.

Beliau memiliki b aju peran gu"y^ngbenda di tangan seorang

Yahudis22, beliau tidak mempuny at hafta untuk menebusnya

hingga beliau wafat."
t
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288-523 Dan darinya (Anas bin Ma[k ,&),{umengatakan:

520 Yang sudah berubah baunya karena lamanya disimpan.

521 Al-Bukhari menambahkan: "Baju perang dari besi." Baju besi beliau ini diberi nama

Dzatu Al-tudhul.

522 Baju besi tersebut digadaikan pada seorang Yahudi yang bernama Abu fuy-Syahm,
dari Bani Dhufar, sebuah klan dari kabilah Aus. Dialah yang menjadi sekutu bagi

Kabilah Aus, seperti disebutkan Fathu Al-Bari. Ilada kitab aslinya tertulis bahwa dia

salah satu dari kaum Anshar, ini jelas salah!
Baju besi itu digadaikan dengan 30 sha' gandum, sebagaimana diriwayatkan oleh

Al-Bukhari, Ibnu Majah, AthJhabrani, dan yang lainnya.
Ibnu Hibban meriwayatkan bahwa jangka waktu penggadaian itu selama satu tahun.

Namun, Rasulullah Bt wafat sebelqm perjanjian gadai itu berakhir. Sebagaimana
diketahui bahwa orang yang menebusnya adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, dialah
yang bertanggungiawab melunasi semua hutang Rasulullah *.
Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa: boleh bermuamalah dengan kaum kafir

meskipun tahu bahwa mereka mempunyai mata pencaharian dan muamalah yang
jelek. Demikian pula dibolehkan menggadaikan, menjualbelikan, dan menyewakan

sejata kepada kaum kafir, selama mereka bukan kafir harbi (orang kafir yang

memerangi kaum muslimin). Juga dibolehkan jual beli secara lcedit dan gadai untuk
orang yang mukim.

523 Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam ]r(lab Al-Haij, dan Ibnu Majah dalam

kitab AI-Hoii.
(Saya katakan: "Pengalamatannya kepada Al-Bukhari adalah salah, kari:na yang ada

dalam riwayat Al-Bukhari adalah dari jalan lain dari Anas secara ringkas dengan lafal
yang berbunyi sebagai berikut: 'Bahwasanya Rasulullah s melaksanakan ibadah
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"Rasulullah ffi melaksanakan ibadah haji di atas pelan^wt^
yalng sudah lapuk berlapis beludru y^ng hatganya tidak

mencapai empat dirham. Beliau mengucapkan: Ya Allah,
jadikanlah hajiku ini haji yang tidak ada nya' (i"g" dilihat
oranglain) di dalamnya dan udak ada sum'ah (ingtn didengar

oraflg l^in).""0

Dalam nwayat lain: "Kami tahu hatganya adaJah empat

dirham. Setelah beliau S.asulullah W) duduk dengan

sempurna di atas pelana untanya, beliau mengucapkan: Ya
Allah, iadikanlah hajiku ini haji yang tidak ada sum'ah ( ingtn

didengar orang lain ) di dalamnya dan tidak ada nya' (ingtn

dilihat orang latn) / 333."'
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2}g-s2s Dan dariny u 1,+i^, b{nMalik',i$), ia mengatakan:

"Tak seoraflg pun y^ng lebih mereka cintai danpada

Rasutullah W.526 Jika mereka melihat beliau, mereka tidak

haji di atas pelana untanya, dialah yang menemani Rasulullah ffi (selama melakukan

ibadah haji).' oleh karena itu para ulama seperti Al-Mundziri dalam lllab At:larghib,
2: 115 memisahkan antara kedua hadits ini. sanad penulis dan Ibnu Majah dhaif,

akan tetapi diriwayatkan oleh Adh-Dhiya' dalam l\ttab Al-Mukhtoroh dari jalan yang

lain dari Anas, juga dikuatkan oleh riwayat lbnu Abbas. semuanya dapat dilihat

takhrfihya dalam Kitab Ash-Shohihoh , no 2677.")

524 lkhlas semata-mata karena Allah.

525 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Adob, no:2755.
(Saya katakan: "Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrod,

no:964, dan lain-lain seperti Abu Asy-Syaikh, hal: 63. penulis berkomentar: 'Hadits

ini adalah hadits hasan shahih.' Sanad hadits ini sesuai dengan syarat Muslim,

takhrijnya terdapat pada Kitab Adh-Dh a'ifah di bawah hadits nomor: 346; 'Janganlah

kalian berdiri seperti berdirinya orang-orang'ajam (non Arab).'.' al-hadits.")

526 Hal itu mengalahkan rasa cinta mereka terhadap diri mereka sendiri. Mereka

meninggalkan tanah kelahirannya demi meraih keridhaan beliau. Demi beliau,
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akan b erdiri karena mereka tahu b ahwa b eliau tidak menyukai

hal itu."
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291-s28 DanJab:a M, iu mengatakan:

ri

I
.,

290-527 Dan darinya (Anas bin Malik t&),r^mengatakan:

"Rasulullah Sf bersabda: 'I(alau aku diberi hadiah berupa

dendeng, tentu aku akan menerimanya, dan kalau aku di-
undang makan, tentu aku akan memenuhi undangan itu."'
t-,

*t uV lnt Jy, G;; ,Jv* ht n, ,C .s-Y 1\

"Rasulullah W datang menemuiku t^npz- menunggang

mereka rela berperang melawan orangtua, anak-anak, atau kerabat dekat mereka.

Sampai-sampai Abu Ubaidah bin Al-Jarrah membunuh ayahnya sendiri, Mush'ab
bin Umair'membubuh saudaranya sendiri, dan Umar membunuh pamannya. Dalam
sebuah hadits dinyatakan: "Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian hingga

aku lebih ia cintai daripada dirinya sendiri, orangtuanya, anaknya, dan manusia
seluruhnya."

527 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitabAl-Ahkam, no: 1338.
(Saya katakan: "Hadits ini adalah hadits hasan shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari
dalam kitab AI-Hibah, Ahmad, 2: 424, 479, 381, 512 dari hadits riwayat Abu
Hurairah. Juga diriwayatkan oleh Ahmad, 3: 209 dari Anas.")

528 Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Jabir: "Rasulullah $! datang kepadaku
bersama Abu Bakar untuk menjengukku, mereka berdua berjalan kaki." Hadits ini
menunjukkan akan sikap rendah hati beliau. Beliau menjenguk para shahabatnya
dengan berjalan kaki karena hal itu melahirkan banyak pahala."
(Saya katakan: "Hadits ini adalah bagian dari hadits yang diriwayatkan oleh Al-
Bukhari dalam kitab Al-Mardho, kemudian diriwayatkan setelah berlalu beberapa
bab secara ringkas dengan lafal hadits dalam kitab ini. Demikian juga diriwayatkan
oleh Abu Dawud, no: 3096 dari jalan Ahmad, yaitu di Kitab Al-Musnod, 3: 373, dan
penulis dalam Kitab As-Sunon karyanya, no: 3850. Komentar penulis: 'Hadits ini
adalah hadits hasan shahih."')
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292-s31Yusuf bin Abdillah bin Salams32, ia betkata:

"Rasulullah W menamakanku Yusuf, mendudukkan aku di
pangkuan beliau dan mengusap kepalaku."

29 3-533 Dari'Amr ah, ia mengatakan:

lro, t ozz ,r. J ozz lrol

./d;n lJre; cailj e)a'_1 caal

529 Hasil perkawinan silang antara kuda dan keledai.

530 Sejenis keledai atau kuda, tapi bukan keledai atau kuda Arab, dan berbadan besar.

531 Shahih. (Saya katakan: "Sanadnya shahih, semua perawinya tsiqah. Diriwayatkan
juga oleh Ahmad, 4: 35, 6:6. Dalam kitab aslinya hanya dialamatkan kepada Ath-
Thabrani saja dan disebutkan bahwa ada tambahan lafal di akhimya yang berbunyi:
'Dan mendoakannya dengan berkah."')

532 Seorangshahabatyangmasihkecil,anakdariAbdullahbinSalam.Ayahnyatermasuk
salah satu shahabat yang dijamin masuk surga.

533 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis, no:2497dengan lafal: "Rasulullah ffi melakukan
aktifitas keluarganya." Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab, kitab
Ash-Sholoh, dan kitab An-No/oqof.
(Saya katakan: "Lafal riwayat penulis dan Al-Bukhari selengkapnya adalah berbunyi
sebagai berikut: "Jika masuk waktu shalat, Rasulullah 48 berdiri untuk mengerjakan
shalat", disebutkan dalam Kitab Mukhtashar Shohih Al-Bukhori, no: 372. trlihat
jelas bahwa ini adalah hadits yang lain. Sedangkan hadits dalam pembahasan ini
diriwayatkan oleh penulis dari jalan Al-Bukhari yaitu Kitab AI-Adab Al-Mufrad,
diriwayatkan juga oleh Al-Baghawi dalam Syorhus Sunnoh, 3676. kedhaifan
sanadnya karena mu'ollaq, kemudian terlewati oleh penta'liq bahwa hadits tersebut
diriwayatkan dari jalan yang lain sebagaimana saya jelaskan hal itu dalam Kitab Ash-
Shohihoh, no:671.")

"Ditanyakan kepada 'Aisyah: 'Apa yang dilakukan oleh
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Rasulullah 4E a rumahnya?' Dia meniawab: 'Beliau adalah

seperti manusia dari kebanyakan, beliau mencuci sendiri

pakuannya, memerah sendiri kambingnya, dan melayani

dirinya sendiri.."'

i.
'i
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Bab 48. Akhlak dan Perilaku Rasulullah W
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29 +.s34 D an l(harij ah biq Ziia An Ts abit, ia b erkata:

"Beberapa orang masuk menemui Zud bin Tsabit dan

mengatakan kepadanya: 'Ceritakan kepada kami tentaflg

hadits-hadits RasulullahWl Dia menjawab: Apa yunghatus

kuceritakan kepada kalian? Aku adalah tetangga beliau, jika

534 Dhaif. (Saya katakan: "Sanadnya dhaif, semua perawinya tsiqah, kecuali Sulaiman
bin Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dia tidak diketahui biografinya sebagaimana
disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam l\tlab Al-Mizon: 'Ditsiqahkan, aku tidak
mengetahui yang meriwayatkan dari dia selain Al-Walid Syaikhpya Al-Laits.'
Diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam Syorhus Sunnoh, no: 3679 dari jalan penulis

rahimohumalloh, dan Ath:Thabrani dalam Kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, no: 3882 dari
jalan Sulaiman. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dari riwayat Al-Baihaqi dari jalan ini
tanpa komentar!")
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wahyu turun kepada beliau, maka beliau memanggilku, laiu
aku menuliskannya untuk beliau. I(etika kami berbicara
tentang dunia, maka Rasulullah 4E akan berbtcarz- terrtaLng

dunia bersama kami. Jika kami berbicara tentang al<hirat,
maka beliau akan berbican tentang akhirat bersama kami.

Jika kami berbicara tentang rnakanan, maka beliau akan
berbicara tefltang makanan bersama kami. Semua ini aku
beritahukan kepada kalian dari Rasulullahffi."
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295-s3s Dari Amr bin Al-Ash, ia mengata(an: 
/

"Rasulullah ffi menghadapr dengan wajahnya (yrrg berseri-
seri) dan pembicaraan (yangbaik) kepada orang y^ngpaling
buruk perangainya sekalipun. Beliau bertemu denganku
dengan wajahnya (yu.g berseri-seri) dan pembicaraan (yang

535 Hasan. Diriwayatkan oleh penulis, no: 3880 secara ringkas, Muslim, no: 2385 dan
Al-Bukhari dengan lafal semisal.
(Saya katakan: "Mereka tidak meriwayatkannya selain hadits ini, tidak ada selain
bahwa Abu Bakar adalah sebaik-baik orang, oleh karena itu diriwayatkan oleh
Al-Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id dari riwayat Ath:Thabrani dan sanadnya
dihasankan, dan memang demikian adanya walaupun Ibnu Ishaq dalam riwayat ini
berterus-terang dengan lafaltahdits, namun dia melakukan'on'anoh dalam riwayat
ini, oleh karena itu saya sebutkan riwayatnya dalam Kitab Adh-Dha'ifah,746l.")
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buik) hingga aku mengitabah'wa akulah orang y^ngpaling
baik dari umatnya. [Aku bertanya: lWahai Rasulullah, aku

atau Abu Bakar yang lebih baik?' Beliau menjawab: 'Abu

Bakar']. Aku bertanyalagp '\Wahai Rasulullah, aku atau Umar
yang lebih baik?' Beliau menjawab: 'Umar.' Aku bertanya

lagi: lMahai Rasulullah, aku atau Utsman yurrg lebih baik?'

Beliau menjawab: 'Utsman.' I(etika aku bertanya kepada

beliau, beliau selalu membenarkan (perny ataan)ku,sehingga

aku berharap seandutrrya. saja aku tidak bertanya."'

', o t , I o / z ', ' 
/

J_r, s,or, :J\i & it *i 4Jt" i ti ir -Y11
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" 
). o - \
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l*S; I ,6;,}J \} t^;p ) :ai* ,? J Ju

,tii d1t.Gi d n--t q1r;ur .,l, ;,' J;t;tg)
J;i k b ';t;,t ,* i'rt;; i;i; ,: -:::,\)
t , o . , '1, a

ots t:pi\) a K; C*'tj ,&'rqP Ar tO At
a' , ' e -' 'o'

*'t*l,.n' J;';i oi;.r di
2g6-s36 Dari Anas bin Malik M,iuberkutu,
'Aku menjadi pelayan Rasulullah ffi selama sepuluh tahun,

Beliau tidak pernah menghardikku. Beliau juga tidak pernah

bertanya kepadaku kalau aku berbuat sesuatu: 'I{enapa

engkau berbuat ini?'Juga tidak pernah bertanya kepadaku

536 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis, no: 2016, Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab,
kitab Al-Woshoyo, dan kitab Ad-Diyof, Muslim, dan Abu Dawud, no:4774.
(Saya katakan: "Diriwayatkan juga oleh Ad-Darimi, 1: 31. Penulis berkomentar:
'Hadits ini adalah hadits hasan shahih.' Dikuatkan oleh riwayat Al-Baghawi, dia
meriwayatkan, no: 2664 dari jalannya dengan komentar: 'Hadits ini adalah hadits

shahih, bagian akhir diriwayatkan oleh Muslim, sedangkan bagian awal diriwayatkan
oleh Al-Bukhari Muslim, bagian awal dari berbagai jalan dari Anas."')
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kalau aku meninggalkan sesuatu: 'I(enapa engkau tinggalkan
ini?'Rasulullah M adalah orang yang paling baik akhlaknya.
Aku tidak pernah meflyentuhlGazzs37 atau sutra 

^t^.uyanglunnya yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah

ffi, dan aku tidak pernah mencium bau misik atau bau
wewangian yarrg lebih wangi dari bau keringat Nabi ffi."

o1,'1. i, \. ,er. e, toz', / , to.,
..1" firl ,k Jut J;, f :4je "irl v,rt ^e) -Y lV

Ar Jyr34 :J\i r;; ,i * ,Vr:; ot{ fr ,&)
',oi: ,r.). oI ,r',;, ,.r';.i. ' d/ ' 

t 
d

\*re ca-ar)r.,- et# l{i a*ly- it(; V ej * At ,k
z- ,, 

,c i 
, 

, r z-
.i,At ,i Lit {i i 1p J$ ?G

2g7-s3s Dan dari Anas bin'Malik ,{p, danzusuiu[ah BE,

"Bahwasanya di hadapanbeliau S.asulullahffi) adaseseorang

yang (di pakaiannya) ada bekas wlrna kuning (za'fann),
dan Rasulull^h W hampir sama-sekali tidak pernah mau
menghadapi seseorang dengan sesuatu yang tidak'beliau
sukai. I(etika orang itu telah berdiri (p"rg), beliau berkata
kep ada p ara hadrrin :'S eandai ny a kahan katakan kep adanya

agar dia meninggalkan bekas kuning (zafaran tersebut)."

,ldt'/z/

qI" .:ur *i- a' J;i j< p:JE \6i .-j,'jt;jp -y 1^

'tj,oi;{' i CtL\),J;a;i;v-s e3/ / 
rt,orz o'o, or.'r.l 

-rgdr,.7@r C qr,tJ 'JrJ c Caj*)V
(* -JJ J - 

-

tl 
c /

Ur."

537 Fakaian yang terbuat dari wol atau sutera.

538 Dhaif. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lafal yang semisalnya.
(Saya katakan: Yaitu dalam kitab At:tarajjul,no:4182, dan kitabAl-Adab,no:4789,
Ahmad, 3: 1.33, 154, 160. -dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama
Salam Al-'AIawi, Adz-Dzahabi mengatakan dalam Kitab Al-Kosyil: 'Dia tidak kuat,'
Al-Hafizh (lbnu Hajar) mengatakan:'Dhaif."' )
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298*s3e Dari 'Aisyah, bahwasanya dia mengatakan:

"Rasulullah ffi bukanlah otang yang berp erzrng tburuk atau
sengaja belperangi buruk. Beliau juga bukan orang yang
bersuara keras di pasar-pasar. Beliau juga tidak membalas
dengan kejahatan, bahkan beliau memaafkan dan bedapang
dada."

,v iti;; i,-i ,Jju ti- j,r **t tiA-y 11
/ z) "i e l, t^,

"/ 
,r^t{ o1 Yl A t* ,u

', / / 
,z zz ,u

.eirr\)Gw ip
299-s40 Dari'Aisyah q$l.,, ia berkata:

"Rasulullah W tidak pernah memukul sesuatu dengan
tangannya kecuali ketika berjihad dt jalanAllah , beliau juga
tidak pernah memukul pelayan dan wanita.,,

,1 . ', i, ). ',oi, to'", , oI, to'. ,o.,
4-1, dlJl si., 4\Jl J-y-l ._:l-l l- :c-JLi l*b4l W) _\". .

lrt ,r.t-,. j",ri;tG tr;ab^lL utp; *,
l' a -,' .r,,: ,,1o u,,

.rui i-r^l,f ," irs ,;Ji st 1;t-, ;, ,lair tir; i;
e{* jr6:;j ,u-r'it;r{; # c;,r*

539 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Birr, no:2017.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih.,
Diriwayatkan juga oleh Ath:Thayalisi, no:2423,Ahmad, 6: 174,286,246,sanadnya
shahih. Bagian pertama dari hadits ini dikuatkan oleh beberapa hadits yang
diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh, hal: 37.,,)

540 shahih. Diriwayatkan oleh lbnu Majah dalam kitab An-Mkoh, no: 19g4.
(Saya katakan: "lni adalah pengurangan yang besaq padahal tidak ada pengecualian
di sini. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim secara lengkap dalam kitab An-
Mkoh, no: 79, demikian juga diriwayatkan oleh Ad_Darimi, i:147, Ahmad, 6: 32,
206,229,232,287, Ibnu Sa'ad, 1:367, dan dalam riwayat Abu Dawud, no: 47g6
disebutkan kalimat terakhir dari hadits ini.")

t
6-

& a*l, dli; ar ;;
,z/
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300-s41 Dari'Aisyah pula, ia berkata:

"S ama s ekali aku tidak p ernah melihat Rasulutlah &E menuntut

balas akan kezhaliman yang dilakukan selama laranga,n-

laranganAllahtidakdilanggar.Jtkalatangan-lannganAllah
dilrnfgrr, maka beliau adilzh orang yang paling rrrarah'a2'

Tidaklah beliau diberi dua buah pilihan melainkan beliau

akan memilih yang paling ringan selama bukan dosa'"

,ctz :'n,,, "2" o''' 'o"
J-rs & F: ;tiwt:cJu tir" i' .*t \*tt) -Y' \

,

irptt u\ ,.rt ,Jw ,;'rL A; *; q,u ar ,* At
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Jl d"UJl

I'-rt- o,
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301-s43 Dari 'Aisyah 4$6, rabetkata:

"seseoraflg meminta rzrn kepada Rasulullah f* (untuk

bertemu beliau) sedangkan aku bersama beliau. Beliau

mengatakan: 'Betapa ieleknya anak kaum itu (atau)5aa satdata

ffilehAl-BukharidalamkitabAl-Hudud,kitabShifatuAn-
Nobiy Shatlattahu nliniWosol/om dan kitab Al-Adab, Muslim dalam kitab Fadha'il

an-lrLfiy Shollallahu AlaihiWasol/om, Abu Dawud dalam kitab Al-Adab,no:4785

dan kitab Ath:fhibb.
(Sayakatakan:"Demikianjugadiriwayatkan-olehAhmad'6:32'll4'116'130'182'
22g,232, ZOZ, ZAl, iiu aiv-s,uitt, hal: 35, 36, salah satu lafalnya adalah lafal

hadits dalam kitab ini, berbeda dengan yang lain yang meriwayatkannya dengan

lafal semisal. Salatr saiu sanad Muslim adalah juga sanad penulis,..lunyu saja dia

tidak membawakan kontek lafalnya, maka diambilkan dari lafal ini'")

542 Beliauakan membalas orang yang melakukannya, karena sikap teguh beliau dalam

untsan agama.

543 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Birr, no:1997, Al-Bukhari dalam

kitab AI-Adob, Muslim, no: 2591, dan Abu Dawud' no:'479\'

(Saya katakan, "Oi.i*uvutkan jt.rga oleh Ahmad' 6: 38' 80' 158' 173' Penulis

bn.i.om"ntar, 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih'"')

5214 Keraguan ada pada perawi. Sedang pada hadits riwayat Al-Bukhari disebutkan:

"saudara suatu kaum," tanpa ada keraguan'
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kaum itu!' Kemudian beliau mengizink annya. I(etika oraflg
itu masuk, beliau berbicara kepadanya dengan suara yung
lembuCas. Setelah orang itu keluar, aku bertanya:'Wahai
Rasulullah, engkau tadi mengatakan Lpl- y^ng telah engkau
katakan kemudian engkau berlemah-lembut kepadanya?'
Beliau menj awab :'\Wahai'Aisyah, sesungguh ny a. or.Lr-rg y aLng

p aling buruk p erang uny a adalah orangy ang ditinggalkan oleh
orang lain karena khawatir akan keburukan perangarnya."'

o1 , 'r. I . ,.. t, 
o t , ' .t . '. .

qi" frr ,v at J;i #: (:Ju .1r r5 ; iu -r. r
', '. ., n r' .- , @

.Y:Jw at* et
302-s46 Jabir bin Abdill ah, ia mengatakan:

"Rasulullah ffi tidak pernah dimintai sesuatusaT lantas beliau
menjawab: 'Tidak!"'

irt li, ;ttr ,JC C*" At *, dV u.t ,f -r.r
sr;;Ju.//t
,e o oJ-*4

545 Berbicara dengan sanfun untuk menarik simpati dan agar kaumnya mau beriman,
karena dia adalah pemuka kaum dan sangat ditaati, sebagaimana adat kebiasaan
orang badui. Jika Rasulullah &E tidak berbicara kepadanya dengan lembut, tentu hal
itu akan merusak suasana batin kaumnya dan menimbulkan sikap membangkang
pada mereka. (Hal itu wajar) karena dia orang yang sangat ditaati oleh kaumnya.

546 Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab. Muslim dalam kitabAl-
Fadha'il.
(Saya katakan: "Demikian juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi, 1: 34, Al-Baghawi, no:
3686 dan dishahihkannya, Ibnu Sa'ad, 1: 318, Abu fuy-Syaikh, hal: 51. Ada hadits
lain yang menguatkan.hadits ini dari riwayat Anas, Riwayat Aisyah dan riwayat Malik
bin Rabi'ah.")

547 Tidaklah seseorang meminta sesuatu kepada beliau, dalam urusan keduniaan, lalu
beliau menjawab: 'Aku tidak akan memberimu!" Bahkan beliau akan memberinya
jika beliau punya, atau beliau akan mengatakan kepada orang itu sebuah jawaban
yang mengenakkan, yaitu beliau befanji (akan memberi) ataupun mendoakannya.
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303-s48 Dari Ibnu Abbas &, ia berkata:

"Rasulullahffi adalah orang yang paling dermawan dengan

hxta benda. Pada bulan Ramadhan, beliau lebih dermawan

lagr, hingga Ramadhan berlalu @eberapa h^ti), lalu Jibril
menemui beliau dan mengaiarkannya Al-Qur'an. I(etika

Jibril menemuinya, RasulullahM adalah orang yar.g lebih

dermawan danpada angln yang bertiup."

o - | a z , , , ,o, ', - - / o /, o .

,V C\ crl5 :Jti o;.c &t &, eut U. d\ d,f -Y. t

i;,#'?i.i *;qp ar

3O+-54e Dari Anas bin Ma1ik "r{$,rumeigatakan 
/

"Nabi ffi tidak pernah menyimpafl sesuaru untuk keesokan

harlrrya."

548 Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Bod'u Al-wahyi, kitab shifotu

An-Nobi Shallaltahu Alaihi wa sollom, kitab Fodho'il Al-Qur'an dan kitab Bad'u Al-

Kholq, Muslim dalam kitab Fodha'il An-Nabi shallallahu Aloihi wa sallam.

sayatatakan: "Demikian jugadiriwayatkanolehAn-Nasa',idiawal kitabAsh-shoum,

Ahmad, 1: 237, 288, 326,363, 316, 377, 373, Ibnu Sa'ad, l: 367 ,369, Abu Asv-

Syaikh, hal: 5, dan Al-Baghawi, no: 3687."

549 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam Kitab As-Sunon karyanya dalam kitab Az-

Zuhud, no:2363.
(Saya katakan: "Penulis menganggapnya hadits gharib, akan tetapi sanadnya shahih

sesuai dengan syarat Muslim, dLhahihkan oleh Ibnu Hibban, no: 2139, 2550, Al-

Baghawi, no: 3690. Ibnu Katsir telah keliru dalam menyebutkan: 'Hadits ini terdapat

dalam Kitab As h- Shahihain."' )
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305-ss0 Dari Umar bin I(haththab *S,
"Bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Nabi
ffi, meminta beliau untuk memberinya sesuatu. Nabi BE

menjawab: Aku tidak memiliki 
^p^-apa, 

akan tetrpr belilah
sesuatu Ltas namaku, kalau aku mendapatkan sesuatu,
akan aku lunasi.' Umar mengatakan: rWahai Rasulullah,
engkau telah memberikan kepadanyassl padahal Allah
tidak membebankan kepadamu sesuatu.yang engkau tidak
sanggup memikulnya.' Beliau (Rasulullat ,i*) tidak suka
dengan perkataan Umar, maka seseoraflg dan kalangan
Anshar mengatakan: rWahai Rasulullah, berinfaklah dan
jangan engkau khawatir berkurangnya (hartamu) dan Dzat
Pemilik Arsy.'Maka Rasulullah ffi tersenyum, wajah beliau

550 Dhaif. Saya katakan: "Sanadnya dhaif, di dalam sanadnya terdapat seorang rawi
yang bernama Musa bin Alqamah Al-Madini, dia tidak dikenal. Dikuatkan oleh Yahya
bin Muhammad bin Hakim, saya tidak mengetahuinya. Kemudian di bawahnya
Abdullah bin Syabib, dia lemah. Diriwayatkan oleh Abu fuy-Syaikh, hal: 53, dan
dalam Kitab Majma' Az-Zawa'id, 70 242 disebutkan: 'Hadits ini diriwayatkan oleh
N-Bazzar, di dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Ishaq bin lbrahim Al-
Hunaini, jumhur ulama mendhaifkannya. Namun, dia dianggap tsiqah oleh Ibnu
Hibban dan mengatakan: 'Banyak salah.' Al-Hafizh lbnu Katsir tidak mengkomentari
hadits ini."

551 Hadits ini dapat dipahami bahwa beliau pernah memberikan sesuatu kepada
orang tadi. Atau bisa juga maknanya adalah: "Engkau telah memberinya jawaban
berupa kata-kata yang mengenakkan, yaitu jawabanmu: Aku tidak punya apa-
apa,'jadi engkau tidak perlu menjanjikan kepadanya sesuatu yang akan menjadi
tanggunganmu!"
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terlihat berseri-seri karena (mendengar) perkatalrL orlng
Anshar tersebut, kemudian

aku diperintahkan."'
beliau bersabda: 'Dengan ini

*'t * ht,k 4t'a;,6 hr q: uG.} -r. r
,A; Jyi-g,$"'0"

306-ss2 Dari 'Aisyah 4$l[,:

"Bahwasanya Nabi W adalah orang yang menerima hadiah

dan memberikan sesuatu sebagai balasannya."

ffi Ji,l )"*) t[i .-J ;Li \: . { 1

Bab 49. Sifat Malu Kasulullah W

*t ql" itrl & tt5 :)ts qrtAt r*; 6i f -Y.v
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. / / . a. , ot I /o o 
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/ / a -u / / , 

o a.Y:e
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307-ss3 Dari Abu Sa'id al-I(hudri, ia mengatakan:

"Rasulullah #E lebih pemalu danpada seorang perawan y^ng

552 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Birr, Ahmad, Al-Bukhari, dan

Abu Dawud dalam kitab Al-Buyu', no: 3536.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih,'

takhrijnya terdapat dalam Kitab lrwo'ul Gho/il, no: 7602."\

553 Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Shi/otu An-Nobi Shallallahu
Alaihiwasaltom dan l<ttabAl-Adab, Muslim dalam kitabFodho'ilAn-Nobishallallohu
Ataihi Wo Sollom, dan Ibnu Majah dalam l<ttab Az-Zuhud, no: 4180.
(Saya katakan: "Diriwayatkan juga oleh Ahmad, 3: 77, 79,88' 91' 92, juga Ath-
Thayalisi, no:2429,Ibnu Sa'ad, 1: 368, Abu Asy-Syaikh, hal: 39, 40. Riwayat Abu
Asy-Syaikh dikuatkan oleh hadits riwayat Anas.")
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berada dalam pingitan. Jika beliau tidak menyukai sesuatu,

akan terlihat jelas di wajahnya."

)z a ota

:a*:.jLe cJ$

308-ss4 Dari bekas budak'Aisyah, ia mengaiakan:

'Aisyah berkttz: Aku tidak pernah melihat kemaluan

Rasulullah W,' atau mengatakan: Aku tidak pernah melihat
kemaluan Rasulullah ffi sama sekali."'

:Jv'*6 J; ;-\'.A
& ^i;'it ,v i,J;t
il'*, ^l;':ri ov A,

. i,., o'
L, :c,Jl3 _91 .
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Bab 5O. Cara Kasulullah W Berbekam
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554 Dhaif. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Lolab Ath:lhoharah, no:6662.
(Saya katakan: "Diriwayatkan juga oleh Ibnu Sa'ad, 1: 384, Ahmad, 6: 63, 190'
Sanadnya dhaif, di dalam sanadnya tidak disebutkan nama bekas budak 'Aisyah

tersebut.")
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309-sss Dari Hum ud, ia berkata:

'Anas bin Malik ditanya tentang penghasilan darr bekam,

maka dia menjawab: 'RasulullahBberbekam, dibekam oleh

Abu Thaibzhttu, maka beliau memberikan kepadanya dua

sha,s57 makanan,kemudian beliau berbicara dengan keluarga

(majikan) ny a dan mereka pun membebaskanny a dan p aiak'

Beliau bersabda: 'sesungguhnya obat terbaik yang kalian

berobat dengannya adalah bekam,' atarl" 'Sesungguhnya

obat paling manjur yangkahan berobat dengannya zd2.lah

,W; -Y\.
, i ,1 , o.'o'",
It-*2..J1 t*s.lJ

310-sse Dari Aii:
.,Bahwasanya Nabi ffi berbekam, dan beliau memerintah-

kanku, maka aku pun memberikan upah kepada tukang

bekam."

er Qi'ttt J; ,#t 3\.,!u ^*i uU it { -\'\ \

,;;i'ir-*tt,*"t;, PAr'; ), #G!r "C'&
sss stranin. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Buyu" no: 7278, Al-Bukhari

dalam kitab Ath:fhibb, no, 1d69, Muslim dalam kitab Al-Musaqat, no 62, dan Abu

Dawud, no:3224.
(Saya katakan: ,,Penulis.berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih.'

DiriwayatkanjugaolehAhmad,3:174,182,danlbnuSa'ad'l M3'444'")

556 Namanya adalah Nafi' , dia seorang budak milik Bani Haritsah atau milik Abu Mas',ud

Al-Anshari.

557 Satu sha' sebanding dengan empat mud'

55g Sabda beliau ini ditujukan kepada penduduk Hijaz dan orang-orang yang tinggal

di daerah tropis lainnya. Masalah bekam berbeda-beda sesuai keragaman waktu,

tempat, dan kebiasaan masyarakatnya'

559 Shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab At-?i,1'orot, no:2163-

(saya katakan: ,;Diriwayatkan juga oieh Ahmad, 1: 90, 134, 135 dengan sanad yang

dhalf, tapi dikuatkan oleh hadits sebelum dan sesudahnya'")
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560

561

31\-s60 Dari Ibnu Abbas, sayalira dia mengatakan:

"sesungguhnya Nabi BB berbekam di otot leher samping

dan di antara. kedua belikat. Beliau membayar upah kepada

pembekam.Jl/r.^ (upah bekam itu) haram, tentu beliau tidak
akan membayarnya."

(t:; G; *'t
lc, ., u' l'-* eP,(l

312-s61Dari Ibnu Umar:

t,d
o,' ), ,/

a.J9 a\l ).D
V

- 6/pt ci
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C*t-f

"Bahwasanya Nabi ffi memangsl tukang bekam untuk
membekam beliau dan beliau bertanya kepadanya:'Bera;pa

pajakmu?'Dra menjawab:'Tiga sha'.' Maka beliau mengu-

rangq p aj akny a s atu s ha' dan me mb ay ar rtp ahfly a."

- a' a^ -

xut Jy, ii 
'...tu 

L ar v*t eu( t 'ni rl -rrr
,s, J^Kr'-, jiGlr C '&t &', ^l;,irr J*
Shahih. biriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Buyu' , no: 3423, Al-Bukhari
dan Muslim dengan lafal: "Rasulullah ffi berbekam kepada seorang budak dari kabilah
Bani Bayyadhah, beliau memberinya upah dan berbicara dengan tuannya agar

meringankan pajaknya. Kalau bekam dilarang, tentu Nabi S8 tidak akan memberinya
upah."
(Saya katakan: "Diriwayatkan juga oleh Ahmad dengan lafal semisal, 1':316,324'
333,365.")
Shahih. (Saya katakan: "Hadits ini shahih, seluruh para perawi pada sanadnya
tsiqah, kecuali Ibnu Abi Laila, namanya adalah Muhammad bin Abdinahman, dia
seorang ahli fiqih, namun hapalannya buruk. Akan tetapi hadits dikuatkan oleh
riwayat lain dengan sanad yang shahih dari jabir semisalnya. Diriwayatkan oleh
Ahmad, 3: 353, Ibnu Sa'ad, 1: 443 dan juga dari jalan yang lain. Kemudian riwayat
lain yang menguatkan dari hadits Ali yang diriwayatkan oleh Ahmad, 1: 135, yaitu
riwayat dalam hadits sebelumnya norhor: 310.")
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313_s62 Oud ,\rrm bin Malik,$, tarrierrgatukr.r,

"Rasulullah ffi berbekarn di otot leher samping dan atas

punggung, beliau berbekam pada ftelipatan) tuiuh belas,

sembilan belas, dan dua puluh satu (hari)."

,1, ///e ,1 ,,

-*) el rL:

ffilehpenulisdalamkitabNh:rhibb,no:2055,IbnuMajah
dalam kitab Ath:fhibb, no: 3486 dengan lafal semisal'

(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan gharib.'

biri.,uhit Lun oleh Al-Hakim sesuai dengan syarat Al-Bukhari-Muslim dan disepakati

oleh Adz-Dzahabi, dan memang demikian adanya. Ada juga riwayat lain yang

menguatkannya, saya takhrij dalam Kitab Ash-Shohihah, no:907 '")

563 Shahih. (Saya katakan: "sanadnya shahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari-Muslim'

Diriwayatkan juga oleh Ahmad, 3: 164, dan dari Ahmad diriwayatkan oleh Abu

Dawud, no: 1837, An-Nasa'i tanpa lafal: 'Di Malal,' kemudian ditambahkan lafal:

'Karena sakit yang beliau derita."')

564 Sebuah tempat yang terletak antara Makkah dan Madinah. Berjarak 17 mil dari

Madinah.
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31+-s63 Dari Anas bin Mali'k, ra inengatakan: "Buh*uru'y^
Rasulullah ffi berbekam ketika beliau sedang berihram di
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Malals6a di punggung telapak kaki."
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Bab 51. Nama-Nama Kasulullah BE

t; irt ,l;t
/

LJI UIJ cJ^>l

/zotc

Ju :Ju fb- i;
,i. oo,r'/, u.,'o',
Lll3 cJ-"=-. Ul :r.t--,t



,P ,A,'rr:" 6nt ;A, ri, ,';A, , O, ,), , 6it
.scs-i.r*., _'-J .S-rJt ;tJlj (,--iUt Lii; c-"$

315-s66 Dari Jubair bin Mutti'im, ii meng*^L^n,

"Rasulullah W bersabda: Aku memiliki beberapa n m^;
aku adalah Muhammad, aku adalzh Ahmad, aku adalah AI-
Maahi (penghapus) yang Allah menghapuskan kekafiran
denganku, aku adalah Al-Haasyir (pengumpul), yang Allah
mengumpulkan manusia di bawah telapak kakikus6T, dan aku
adalah Al-Aaqibs68.' Al-Aaqib adalah yang tidak ada nabt
setelahnya."

,*",I & ).i; ;' * Ct J5,,)u *?,Jp -r \ 1
,^;1i e A; ,Ci $r',3;J r,t ,Jw u;rr o)/ 

r-fir ig, ,)"rat uf , ,,;At v6' ,;:;\ Uj
316-s6e Dari Hudzufah,iaberkata: 'Aku berjumpa dengan

Nabi &E A suatu jalan dt kota Madinah, beliau. bersabda:

Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah

565 Konon, kalimat yang bergaris bawah merupakan kata-kata Az-Zuhri yang disisipkan
ke dalam tek hadits.

566 Shahih. Diriwayatkan.oleh penulis dalam kitabAl-Adab,no 2842,Al-Bukhari dalam
kitab Shi/otu An-Nobi Shallallohu Aloihi Wa Sallam dan kitab At-TafsirlSurot Ash-
Sha//, Muslim dalam kitab Fadha'il An-Nobi Shallallahu Aloihi Wa Sallam dengan
tambahan: "Nabi Rahmat, Nabi Taubat," dalam riwayat yang lain: "Nabi perang."
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih.'
Diriwayatkan juga oleh Ad-Darimi, 2:217,lbnu Sa'ad, 1: 104, Ahmad, 4: 80, 84.
kemudian ada riwayat dari jalan yang lain dari Jubair bin Muth'im, 43: 81, demikian
juga dalam riwayat Ibnu Sa'ad.")

567 Rasulullah #8 berjalan di depan dan seluruh umat manusia berkumpul di belakang
beliau.

568 Yang diutus paling akhir dari seluruh nabi dan rasul. Karenanya tidak ada nabi lagi
setelah beliau

569 Hasan. (Saya katakan: "Sanadnya hasan, dishahihkan oleh Ibnu Hibban, no:2095.
diriwayatkan juga oleh Ahmad, 5: 405, dan Ibnu Sa'ad.")
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Nabi Rahmaf70, Nabi Taubat, aku adalah Al-Muqaffis7l, aku

adalahAl-Haasyir, dan Nabi Perang."

W *t )'*) iLi \-. .o\

e't ^li ii ^1;;,' ,J- d, & 'Jt .rF u,t ,f -Y \ v

Bab 52. TEntang Usia Kasulullah BE
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317-s72 Dari Ibnu Abbas, iaberkatu

570 Sebagaiman firman Allah:

"Dan tia{alah Kami mengutus kamu,

semesta alam." (QS. Al-Anbiya': 107)
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melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi

571 Yang mengikuti jejak nabi-nabi sebelumnya, sebagaimana fir;nan Allah: 
o , , ,

(q .) Z*"r ,"tta 'nr u;'li ,-lr ef'lri
,,Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk'otnn attuft, mal{a ikutflah

petunjuk mereka...." (QS. Al-An am: 90)

Atau iibaca Al-Muqaffa: yang diikuti sesuai dengan jejak para nabi dan dengannya

risalah kenabian ditutup/diakhiri. Sebagaimana firman Allah:

(rv) *} eril J;;.u'n
,,Kemudian Kami iringi di belakang mereka dengan rasul-fasuI(ami..'." (QS' Al-

Hadid:27)

572 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Manaqib' no:3625, Al-Bukhari

dalam kitab A l-Hijrah,kitau At-Moghozi, dan kitab Fddho'il Al-Qur'an, Muslim dalam

kitab A/-Fodho'il.
(saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih''

DiriwayatkanjugaolehAhmad,T:3TO,3TldandarijalanyanglaindarilbnuAbbas'
1: 370, 371. pengalamatannya kepada Al-Bukhari dalam kitab Al-Hiirah adalah

keliru, karena dalam kitab teriebut iiduk udu hadits selain hadits Aisyah yang akan

disebutkan setelah satu hadits, kemudian di dua tempat lainnya dalam Shohih AI-
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"Rasulullah ffi tinggal di Makkah selama tiga belas tahun

mendapat wahyu, dan di Madinah selama sepuluh tahun,

beliau wafatpada usia enam puluh tiga tahun."

.:L, :Jt rjr.r- 4r-o.*r 4jl aJjlr/ 
-C 

(j--fi '"c -Y\A
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,e9 . ' :',- ro,,4, 'r.', ),.fu: dr)'t Jl UIJ ,*-t .fo.

318-s73 DariJaru dari Mu'awiyah, 6ahwas anya dia*.rid.-
rrgarnya, berkuthbah dan mengatakan:

"Rasulullah BE meninggal dunia pada usia enam puluh tiga

tahun, Abu Bakar, Umar dan aku57o jug pada usia enam

puluh tiga tahun."

to ,1,

;rl ;o1 oL^

319-s7s Dari Aisyah:

dzln

erqP":ur J; F':,i
///e/

:a..ljLe ;.e -l \ 1

,,i ,oe , ::
.a;-,' 3*J ,J)U

"Bahwasanya Nabi ffi meninggal dunia pada usia enam

puluh tiga tahun."

Bukhari tidak disebutkan tahun Rasulullah ffi meninggal dunia.")

573 Shahih. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Fodha'il An-Nabiy Shallallahu Alaihi
WoSallam.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar (nomor: 3655): 'Hadits ini adalah hadits hasan

shahih.' Diriwayatkan juga oleh Ahmad, 4:96,97,10O.")

574 Makudnya: Akupun berharap mengikuti mereka, yaitu aku meninggal dunia pada

tahun ini (umur 63 tahun). Demikianlah yang dijelaskan oleh An-Nawawi.
Al-Qasthalani mengatakan: "Mu'awiyah dilahirkan lima tahun sebelum Rasulullah

*9 diutus sebagai nabi. Mu'awiyah tidak meninggal dunia pada tahun itu. Dia hidup

hingga berumur kurang lebih 80 tahun."

575 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitabAl-Manaqib, Al-Bukhari dalam kitab

Al-Maghazi dan kitab ShifatuAn-Nobiy Shollallohu Alaihi Wa Sollom, Muslim dalam

kitab Al-Fodho'il, bab: Kamm SinnuAn-Nobi Shallallahu Alaihi Wo Sol/am.
(Saya katakan: "Diriwayatkan juga gleh Ahmad, 6: 93. Penulis berkomentar (nomor:

3654): 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih."')
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320-s7 6 Ibnu Abbas mengatakan:

(Syadz) "Rasulullah &8 meninggal dunia pada usia enam

puluh lima tahun."
t

et ql, ar & ";r 'al |ilir; ; .W;;e -YY \

'o9 / o / to

'PS U'^^; a'l
321-s77 Dari Daghfal bin Hrnzhalai*'r, '

e l. ' t

-*),P

"Bahwasanya Nabi ffi meninggal dunia pada usia enam

puluh lima tahun.'

'i, 
ov C, rGr;i a;\ p, i6^,* i,ls

Abu'Isa (ArTirmidzi) mengatakan: 'Adapun Daghfal; tidak

576 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Manoqib, no: 3652, Al-Bukhari
dalam kitab Al-Hijrah dan kitab Fadha'il Al-Qur'on, Muslim dalam kitab Al-Fadho'il.
Muhammad bin Ismail mengatakan: "Riwayat yang mengatakan enam puluh tiga
tahun lebih banyak." An-Nawawi mengatakan: "Riwayat tersebut (enam puluh tiga
tahun) lebih shahih dan lebih masyhur." 'Urwah membantah riwayat Ibnu Abbas dan

mengatakan: 'Dia (lbnu Abbas) tidak mengetahui tentang permulaan kenabian.'
(Saya katakan: "Justru bantahan tersebut seharusnya ditujukan kepada orang yang

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, karena ada riwayat shahih darinya sebagaimana

riwayat kebanyakan, sebagaimana riwayat pertama dalam bab ini dan riwayat itulah
yang menjadi acuan sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar, sedangkan
riwayat-riwayat yang menyalahinya adalah syadz atau dipahami lain. Kemudian
pengalamatan riwayat ini kepada Al-Bukhari adalah suatu kekeliruan murni, karena

Al-Bukhari hanya meriwayatkan hadits pertama dalam bab ini di tiga tempat
sebagaimana ditunjukkan di atas.")

577 Dhaif. Hadits ini hadits mursal.
(Saya katakan: "Justru hadits ini adalah hadits mungkar.")

578 Dia adalah Daghfal bin Zaid fu-Sadusi. Dia orang yang hidup di masa jahiliyah dan
di masa Islam. Dia merantau ke Bashrah dan meninggal di Negeri Persia tersebut

dalam rangka berperang melawan Kaum Khawarij.
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kami ketahui bahwa ia pernah mendengar dartNabi W.Dta
zrdalah seseorang yang hidup diiaman Nabi ffi.
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Bab 55. Tbntang Wafatnya Rasulullah SE
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322-s7s Dari Anas bin Malik, ia mengatakan: 

/ /

"Terakhir kali aku sempat memandang Rasulullah ffi, ralah

(saat) beliau membuka tabit'80 pada han Senin, aku melihat

wajah Rasulullah seperti kertas mushhafsl. Orang-orang

berada di belakang Abu Bakar, hampir-hampir mereka

terguncang, maka beliau memberi isyarat kepada mereka:

579 Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan lafal semisbl.
(Saya katakan: "Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Ash-Shalah,
An-Nasa'i, Ibnu Majah dalam kitab Al-Jona'iz, Ibnu Sa'ad, 2: 216, Ahmad, 3: 110,

sanadnya fsu/olsi (hanya berisi tiga rawi). Disebutkan dalam l\tlab Mukhtoshar
Shohih Al-Bukhari, no: 37 4." )

580 Biasanya mereka (orang Arab) menggantungkan tirai di depan rumah atau kamar
mereka. Maksudnya, beliau memerintahkan agar tirai yang tergantung di depan
rumah beliau yang mulia disingkap.

581 Seolah-olah wajah beliau bagaikan kertas mushaf, karena elok dan jernihnya.
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'Hendaklah kalian tetap di tempat kalian masing-masing!'

Sementara Abu Bakar mengimami mereka, Ialu beliau

,
^tu , 4 
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menutup tirai itu. Rasulullah ffi meninggal di akhir hari itu."
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323-582 Dari 'Aisyah,ia berkata:

'Aku menyandarkan Nabi ffi di dadaku," atau Aisyah
mengatakan: "Di pangkuanku. Lalu beliau minta diambilkan
wadah untuk buang air kecil, kemudian beliau buang air kecil
dan meninggal dunia setelah itu."s83
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32+-584 Dari Aisyah,ia berkata:

582 Shahih. (Sayakatakan: "SanadnyashahihsesuaidengansyaratMuslim. Diriwayatkan
oleh An-Nasa'i dalam kitab Afh-Thsharah dan kitab Al-Woshoyo, juga Ibnu Sa'ad,
2: 26O, 261. Dalam Shahih Al-Bukhari kitab A/-Moghazi dan Al-Washayo, Muslim
dalam kitab Al-Maghozi, no: 19, dan Ibnu Majah, no: 1626 dengan lafal semisal
tanpa lafal: 'Buang air kecil.' Dialamatkan oleh Al-Hafizh (lbnu Hajar) dalam Kitab
Fathul Bari untuk riwayat Al-lsmaili dengan lafal: 'Meludah,' mungkin salah dalam
penulisan. Wallahu a' lam." )

583 Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan: "Allah mewafatkan beliau, sementara kepala
beliau berada di antara dada dan leherku." Maksud Aisyah; beliau meninggal dunia
dalam pelukannya, (diriwayatkan oleh) Al-Bukhari dalam kitab Al-Moghazi dan AI-
Khumus.

584 Dhaif. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Jona'iz, no:978, Ibnu Majah, no:
1623.
(Saya katakan: "Diriwayatkan juga oleh lbnu Sa'ad, 2: 258, Ahmad, 6: 64, 70, 77,

264
/-- Figur Rasutuilah *E



"Aku melihat Rasulullah W sedang (di penghujung)
kematian, di samping beliau ada mangkok berisi ait, beliau

memasukk^fl taflgunnya ke dalam mangkok tersebut lalu
mengusap wajahnya dengan ar dan berkata: Ya Allah,
tolonglah aku mengh adapi m un kirata / m au t,' atau dikat akarr

'Sakaratul lilAut."'

a

ql'

151. Di sebagian naskah hadits ini dianggap gharib oleh penulis, kemudian di naskah
yang lain dihasankan bahkan dishahihkan padahal hal itu sangat jauh sekali dari
keadaan sanad sebenarnya. Karena dalam sanadnya ada rawi yang tidak dikenal,
tidak diketahui asal-usulnya, dan menyalahi riwayat yang lebih shahih sebagaimana
saya jelaskan dalam bantahan saya terhadap DR. Al-Buthi dalam kitab Difo' Ann Al-
Hodits An-Nobarai Wo As-Siroh, hal: 58 - 59.")
Mendinginkan wajah dengan air adalah dalil bagi usaha untuk mengurangi rasa sakit.
(Mungkiratul maut) adalah kesusahan dalam proses kematian. Jika hal itu berkaitan
dengan para nabi, maka hal tersebut untuk mengangkat derajat mereka.

585 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Jana'iz, no: 979, dan An-Nasa'i
dalam kitab Al- J ana' iz.
(Saya katakan: "Penulis tidak mengomentari hadits ini, kemungkinan karena dalam
sanadnya ada seorang mwi yang bernama Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj,
tidak ada seorang pun dari para ulama hadits yang menganggapnya tsiqah, kecuali
Ibnu Hibban, artinya rawi tersebut tidak dikenal. Akan tetapi dalam riwayat An-
Nasa'i bukan berasal dari jalannya. Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari di
akhir kitab Al-Maghazi, dan Ahmad, 6:64,77.")
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'Aku tidak akan rct melihat mudahnya kematian seseorang

setelah aku melihat susahnya kematian Rasulullahffi."

325-s8s Dari 'Aisyah,ia berkata:
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326-586 Dari 'Aisyah,ia berkata:

"I(etika Rasulullah ffi meninggal dunia, orung-orang berse-

lisih paham tentang dimana beliau akan dikuburkan. Abu
Bakarmengatakan: Aku telah mendengar daiRasulullah ffi
sesuatu yang tidak akan aku lupakan. beliau bersabda: 'Allah

tidak akan mencabut nylwa seorang nabi kecuali di tempat

yang dia suka untuk dikuburkan di sana,' maka kuburkanlah

beliau di (bekas) tempat tidurnya."

327-587 Dari Ibnu Abbas dan 'Aisyah:

"Bahwasanya Abu Bakar mencium Nabi &E setelah beliau

meninggal dunia."
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586 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Jona'iz, no: 1018.
(Saya katakan: "Penulis menganggap hadits ini hadits gharib karena dalam sanadnya
terdapat seorang rawi yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Mulaiki. Akan
tetapi hadits ini shahih sesuai dengan riwayat-riwayat lain yang menguatkannya
sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Ahkom Al-Jona'iz,hal 137 - 138.")

587 Shahih. Ditunjukkan oleh penulis dalam kitabAl-Jana'izsetelah hadits nomor: 989,
dan diriwayatkan oleh lbnu Majah, no: 12157.

(Saya katakan: "sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim. Diriwayatkan juga

oleh Ahmad, 6: 55. Dalam riwayat An-Nasa'i ada jalan yang lain dengan tambahan

lafal: 'Di antara kedua mata Rasulullah ffi.' Diriwayatkan juga oleh penulis no: 989
dan Ibnu Majah, no: 1456 dari jalan yanglain hanya dari Aisyah. Penulis berkomentar:
'Hadits ini hasan shahih.' Jalan yang lain lagi diriwayatkan oleh penulis, yaitu hadits

setelahnya, kemudian jalan yang lain lagi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang
lainnya, seluruhnya disebutkan dalam Kitab Ahkom Al-Jana'iz, hal: 20 -21."\
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328-s88 Dari 'Aisyah:

"Bahwasanya Abu Bakar masuk menemui Rasulullah ffi,
setelah beliau meninggal dunia, kemudian Abu Bakar
meletakkan mulutnya di antara kedua mlta beliau, dan

meletakkan kedua tangannya di kedua lengan beliau seraya

mengataka;n: "WA nabj1aht Wa shafi11aahl IVa khaliilaahl"

;nt i-, ^? l-; air i;t'otr A ,i6 ;t;c -rr I

qtit ;,, v.ii Ai tl'r*? i e C, + ov +ir,Jl)

' 
.ti;js (t';:i &'*, e (t,

329 -sge Dari Anas, ta, b erkata:

"Padahari Rasulullah$masuk kota Madinah, segala sesuatu

(seperti) bersinar teta;ng, dan pada hari beliau meninggal

dunia di kota Madinah, segala sesuatu (seperti) gelap

gulita. Tidaklah kami menarik tangan kami dari tanah dan

sesungguhnya kami sedang menguburkan beliau hingga hati

kami mengingk arlny a." 5eo

Hasan. (Saya katakan: "Para seluruh perawinya tsiqah, kecuali Yazid bin Balbnus.
Hanya Abu 'lmranAl-Jauni yang meriwayatkan darinya. Ad-Daruquthnimengatakan:
'Tidak ada masalah dengannya.' Disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Kitab Ats-
Tsiqof. Dengan demikian, sanadnya hasan, insyo'o//oh. Hadits ini juga diriwayatkan
oleh Ahmad secara ringkas, 6: 31 sebagaimana dalam kitab ini, dan secara panjang
lebar, 6: 216, demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, 2:267."1

Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam,kitab Al-Manaqib, no: 3622,lbnu Majah
dalam kitabAl-Jana'iz, no: 1631.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits shahih gharib,' juga

dishahihkan oleh Ibnu Hibban, no 2162, Al-Hakim, 3: 57 sesuai.dengan syarat

Muslim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Diriwayatkan juga oleh Ahmad, 3:221',
268, Ibnu Sa' ad, 2: 27 4." )

Ini merupakan gambaran kesedihan luar biasa yang disebabkan oleh rasa kehilangan
atas (wafatnya) seorang rasul yang paling mulia. Dan saat itu merupakan peristiwa
dahsyat, sehingga mereka mengingkari diri mereka sendiri (seolah tidak percaya,

Edt.) karena kesedihan yang mendalam, karena wahyu Allah telah terputus, dan
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331-ss2 Dan Ja'fat'e3 bin Muhammad, dan ayahnyau'|, ii

karena rasa kehilangan orang yang sangat dicintai.

591 Shahih. (Saya katakan: "Diriwayatkan oteh Al-Bukhari dalam kilab Al-Jano'iz, Alh-
Thayalisi, no: 2400, Ahmad,6:45,118, 132 dalam hadits yangbisa anda dapatidalam
Kitab Mukhtqshar Shahih Al-Bukhori, no: 692. Kekeliruan yang besar telah dilakukan
oleh penta'liq (ustadz 'lzzat 'Ubaid Ad-Da'aas) di sini, dia katakan: 'Diriwayatkan
oleh Atfirmidzi dalam kitab Al-Jana'iz, bab: Moutu An-Nobiy Shollallohu Aloihi
Wo Sollam Yaumal ltsnain Wa Qod So'oloho ' Abu Bakor: Fi' Ayyi Youmin Tuwuffiyo
Rasululloh Shollallahu AlaihiWa Sollom? Qoalot: Yaumul ltsnain. Bab dan hadits ini
tidak terdapat dalam Sunan At:firmidzi, mungkin kekeliruan penulisan dari Shohih
Al-Bukhori, karena bab dan hadits tersebut memang terdapat di sana.")

592 Shahih. (Saya katakan: "sanadnya shahih, semua perawinya tsiqah dan merupakan
para perawi imam Muslim, akan tetapi hadits ini mursal, karena Muhammad di
sini adalah Muhamrnad Al-Baqir bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia
termasuk kalangan Tabi'in dan perawi paling tsiqah dan paling utama di kalangan

Ahlul Bait. Jelas bahwa dia menerima pengetahuan ini dari ayah-ayahnya yang

mulia, hadits lain secara maknawi diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan
oleh Ibnu Sa'ad, 2: 273, iwayal dari Aisyah menguatkannya, dia mengatakan:
'Nabi 48 meninggal dunia pada hari Senin dan dikuburkan pada malam Rabu.'
Diriwayatkan oleh Ahmad, 6: 110, para perawinya tsiqah. Kemudian Ahmad juga

meriwayatkan, 6: 274 dengan sanad yang baik dari 'Aisyah berkata: 'Kami tidak
mengetahui dikuburkarrnya Rasulullah * sampai kami mendengar suara cangkul di
tengah malam, yaitu malam Rabu."')

593 Yaitu Ja'far tuh-Shadiq.

594 Yaitu Muhammad Al-baqir bin Ali bin Zainal Abidin bin Al-Husain, dia termasuk
tabi'in. Dengan demikian, haditsnya mursal.
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330-se1 Dari'Aisy ah, ia berkata:

"Rasulullah &8 meninggal dunia p^d^ hari Senin."

J; ar Jy, fr,,sG +i # #J; *; u-YY\

d:'r'*uy!sr rtl, r;t e'; K,,*i, i;'*; 1i'i,r
//-/

,.,1, ) o, rze I ttoi
->t--.o.Jl c2 e-,a .i..o.a, '.0 &\:JL-J, le; ,<i,u) jr .,Ft a

a'/
.;our F :y



berkata:

"Rasulullah BE meninggal dunia pada hari Senin, (enaza,h)

beliau tinggal (belum dikuburkan) hari itu dan malam
Selasa, kemudian beliau dikuburkan pada malam hartnya."ses

(Su$ranse6) mengatakarr: "Dan yang lainnyaseT meng atakan:
'Suara dentingan cangkulses terdengar di tengah rrralalfil."'

,?r' 'r,'- ..c/ e /ca. o. o'ri, i o/

€i :JV o-f U F)l r, ; i^1-, 
G_.1 f -Yf Y

."tiri,' t;"i:'r,;;{''r;"rr;', 1i'i,r- rv A,,l;,
332-soo Dari Abu Sulu^uh bin Abiurrahman bin Auf, ia

berkata:

"Rasulullah W meninggal dunia pada han Senin dan
dikuburkan pada hari Selasa."

ic 1 no . '.. /e ,i','
.?--P C-lJ> U-a : # -r{l Jti

Abu 'Isa (At-Tirmidzi) mengatakan: "Hadits in adalah
hadits gharib."

:Ju -;;; { tG')-
t

o'^ri
L.>

o, I+ du
o

LJ
aa.9 -rrr

596

597

598

Yaitu malam Rabu, di tengah malam. Adapun proses memandikan dan mengkafani
jenazah beliau dilakukan pada hari Selasa.

Yaitu Sufuan bin Uyainah, (seorang perawi) hadits ini.

Selain Muhammad Al-Baqir.

Yang menggali kubur adalah Abu Thalhah. Penguburan beliau ditunda karena
perbedaan pandangan para shahabat dalam menentukan tempat dimana beliau
mesti dikuburkan, dahsyatnya peristiwa yang begitu menyedihkan itu, dan
sibuknya mereka untuk menentukan kepemimpinan guna memegang kendali atas
kemaslahatan kaum muslimin.
Terdengarnya dentingan suara cangkul menunjukkan bahwa malam itu begitu
senyap.

Dhaif. (Saya katakan: "Sanadnya dhaif karena mursal. Hal ini ditunjukkan oleh
penulis dalam komentarnya: 'Hadits ini adalah hadits gharib.' Bahkan bisa dikatakan
munkar karena menyalahi hadits Aisyah yang saya sebutkan di atas, maka kedua
riwayat ini tidak perlu digabungkan.")
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333-600 Dari Salim bin 'Ubaid -dia adalah salah ,.o,i,'g
shahabat- mengatakan:

"Rasulullah B[ dalam sakitnya sempat pingsan, kemudian

beliau siuman dan bertanya: 'Sudah masuk waktu shalat?'

Mereka menjawab: \a, (sudah).' Lalu beliau bersabda:

'Suruh Bilal 
^gM. 

menzumandangkan adzan dan suruh

Abu Bakzr- ag r shalat (mengimami) orang-orang,' ataur

dikatakan:'Bersama orarLg-orang'' I{emudian beliau pingsan

(agi) dan ketika siuman, beliau bettanyalagi: 'Sudah masuk

waktu shalat?' Mereka meniawab'. \a, (sudah).' Maka beliau

bersabda: 'Suruh Bilal 
^gar 

mengumandangkan adzan

dan suruh Abu Bakar ag r shalat bersama otang-orang!'

'Aisyah meniawab: 'sesungguhnya ayaltku adalah seorang

y^ngmudah menangis, iiku dia berdid di tempat itu601, dia

600 Shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Ash-Sholoh, no: 1234, bab:

Shalatu Rasulullah Shollatlahu Alaihi Wa Sallam Fi Maradhihi'
(Saya katakan: "Sanad lbnu Majah dan sanad penulis sama, haditsnya shahih

iebagaimana dikatakan oleh Al-Bushairi dalam 161lab Az-Zawo'id, namun tidak

terdapat lafal: 'Demi Allah, aku tidak akan mendengar seorangpun....' Sebagiannya

diriwiyatkan oleh An-Nasa'i, sementara Ath-:Thabrani dalam AI-Mu'iam Al-Kabir,

no, 6iG7 meriwayatkannya secara lengkap. Sebagiannya juga diriwayatkan dalam

Shohih Al-Bukhori dari hadits Aisyah dan Sahal bin Sa'ad. Lihat riwayat keduanya

dalam Mukhtoshar Shahih Al-Bukhori, no: 366, 376.")

601 Tempat berdirinya imam shalat, yaitu tempat Rasulullah 4€ (mengimami shalat).
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akan menangls, maka dia tidak akan sanggup. Seandatnya
engkau (*rD memerintahkan orang latrr.' I(emudian
beliau pingsan (agi) dan ketika siuman, beliau bersabda:
'Perintahkanlah Bilal untuk mengumandangkan adzan dan
p erintahk ar,.lah Abu Baka r. Lgar s halat b ers ama erang-orang.
Sesungguhnya kalian ftaum wanita) seperti kaum warita602

dr jalrran Nabi Yusuf.' Maka diperintahkadah Bilal untuk
mengumandangkan adzan dan diperintal'tkanlah Abu Bakar.
Lgar shalat bersama orang-orang. I(emudian, keadaan

ftetika) Rasulullah #f membaik, beliau bersabda: 'Tolong
cailkan (seseorang), agur bisa aku bersandar kepadanyal'

Maka datanglah Bamah603 dan seorang yanglun60a dan beliau
bersandar kepada mereka berdua. I(etika Abu Bakar melihat
Rasulullah W, dta irrg.r mundur, flamufl beliau .memberi
isyant kepadanya untuk tetap pada tempatnya sampai
Abu Bakar selesai dari shalatnya. I(emudian Rasulull^h W
meninggal dunia.

Umar mengatakan: 'Demi Allah, aku tidak akan mendengar
s e s eo rang mensatakan b ahwa Ra s ulullah il$ telah mening gal
dunia, kecuali aku akan tebas dia dengan pedangku ini!'
Orang-otangpada saat itu ftebanyakan) adalah buta huruf.
Sebelumnya, tidak seorang nabi pun y^ng diutus kepada
mereka, mereka pun terdiain, mereka mengatakan: qVahai

Salim, datanglah engkau kepada sahabat Rasulullah W, dan
panggillah dia!' Akupun mendatangl Abu Bakar di masjid,
aku datang kep adanya dengan menangis ters edu- s edu. Ketika
Abu Bakar mehhattu, dia bertanya ftepadaku]: Apakah

602 Dalam menampakkan sesuatu yang berbeda dengan yang ada dalam hati.

603 Seorang wanita dari Mesir atau Habasyah, mantan budak yang dimerdekakan oleh
Aisyah.

604 Dalam riwayat Ash-Shahihoin disebutkan bahwa beliau keluar (dengan bersandar)
pada Abbas dan seorang lelaki lain, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dikatakan pula: Abbas
beserta anaknya, yaitu Al-Fadhl bin Abbas. Semua riwayat digabungkan, (sehingga)
keluarnya Rasulullah BE yang lebih dari sekali...
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Rasulullah BE sudah meninggal dunia?' Aku menjawab:
'Sesungguhnya Umar mengatakan: 'Demi Allah, aku tidak
akan mendengar seseorang mengatakan bahwa Rasulullah

BE telah meninggal dunia, kecuali aku akan tebas dia dengan
pedangku ini!' Abu Bakar. lalu berkata kepadaku: 'Mari
kita pergi!'Aku pun pergi betsamanya. Abu Bakar datang
sementara orang-orang sudah mengerubungi Rasulull 

^h 
W,

dta katakan: lWahai kalian, berilah jalan kepadaku!' Mereka
pun memberikan jalan kepada Abu Bakar. I(emudian Abu
Bakar maju dan mencium Rasulullah W serta menyentuh
(waiah) beliau, kemudian dta katakan: 'Sesunguhnla kamu

akan mati dan sesunguhnla mereka akan mati (pu/a).'60s Mereka
bertanya: lWahai sahabat Rasulullah, apakah Rasulullah BE

sudah meninggal dunia?l Dia menja'wab:'Benar!' Mereka
jadt tahu, bahwa hal itu benar adanya, kemudian mereka
bertanya: lWahai sahabat Rasulullah, apakah Rasulullah

ffi dishalati?' Dia menjawab; \a,' mereka bertanya lagi:

'Bagatmana. c r.^nya?' Dia menjawab: 'Sekelompok orang
masuk, bertakbir, shalat, berdoa, dan keluar, kemudian
sekelompok yang lain masuk, bertakbir, shalat, berdoa, dan
keluar hingga s emuaflya ma suk.' Mereka b ertanya I ag:'Wahai
sahabat Rasulullah, apakah Rasulullah ffi dikuburkan?' Dia
menjawab: Ya, benar!'Mereka bertanyalagi: 'Di mana?'Dia
menjawab: 'Di tempat Allah mencabut rryawurry^, karena
Allah tidak akan mencabut rty^w^try^kecuali di tempat yang

baik.' Mereka jadi tahu bahwa hal itu benar adanya.

I(emudian Abu Bakar memerintahkan mereka 
^gar 

y^ng
memandikan Rasululla,hM adalah karib-kerabat dari pihak
ayah beliau606. I(.emudi.an kaum Muhajirin berkumpul untuk

E05 QS. Az-Zumar:3O.

606 Yang memandikan beliau adalah Ali bin Abi Thalib, sementara Al-Fadhl dan Syaqran

-bekas budak Rasulullah &E- mengambilkan air (dan diberikan) kepada Ali.
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betmusyawarah60T ,mereka berkata: 'Mari kita pergi menemui
saudara-saudarakita kaum Anshar, kita ikut-s efiakanmereka
dalam masalah ini!'Maka kaum Anshar608 mengatakan.'Dan
kami ada pemimpin dan dan kahan ada pemimpin!' Umar
bin I(haththab menjawab60e: 'Siapa di antara kalian yarrg
memiliki tiga keutamaan rti610 (Sedang dia salah seorang dai
dua orang ketika keduanla berada dalam gua, di waktu dia berkata

kepada temannlta: tanganlah kama berduka-cita. Sesurugguhnlta

Allah beyrta kit )'. Siapa kedua orarrg ituz'r,, I(emudian
Umar mengulurkan tangannya berbai'at kepada Abu Baka4
dan yang lainpun ikut berbat'at kepadanya dengan bu'at
y^rrg baik dan sempurna."'
,-
i.
4lll UL,

), ',o N,
alJl qJy"",; J>3 ,Jo y,,

o /9 o ''.r *jl .-e
l). \-) L)a -rr t

607 Yaitu dalam hal menentukan urusan kekhalifahan.

608 Saat itu kaum Anshar sedang berkumpul di Saqifah (balai pertemuan) milik Bani
Sa'idah. Yang mengatakan hal itu adalah Al-Habbab bin Al-Mundzir.

609 Dalam suatu riwayat: Umar berkata: "Wahai kaum Anshar! Bukankah kalian tahu
bahwa Rasulullah ffi telah menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam (shalat).
Siapakah diantara kalian yang hendak mendahului Abu Bakar?" Mereka menjawab:
"Kami berlindung kepada Allah dari mendahului Abu Bakar."

610 Siapakah diantara kalian yang memiliki tiga keutamaan yang ada pada Abu Bakar?
Sebuah kalimat istifhom inkori (pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban)
untuk menjawab kaum Anshar saat mereka beranggapan bahwa mereka juga punya
hak dalam hal kekhalifahan. (Tiga keutamaan itu adalah):
Pertama: Abu Bakar sebagai orang ketiga dalam firman Allah:

,ri, ;t-il it tJJ C' .9)- !,
"...Sedang dia adalah salah seorong dori dua orang ket{ka kedianyo b4rcida datdm
qua...."
Kedua: Penetapan kata 'sahabat' dalam firman Allah:

o, o. . . ) -1. o

JF Y \-t-d JA tl
"...Diwaktu dia (Muhammad) berkota kepada sahabatnya: Janganl1hkam'u berduk|
cita...."
Ketiga: Penetapan 'kebersamaan' dalam firman Allah:

"...Sesungguh nyo Allah bersama kita...."

611 Makudnya: "Siapakah dua orang yang disebut dalam ayat ini?"
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334-612 Dari Anas bin Malik,iaberkata:
"Ketika Rasulullah ffi mendap^t7 

^p^ 
yang beliau dapatkan

dari kesulitan kematian, Fathimah mengatakan: Aduhai,
betapa (berat) kesulitan ini.' Maka Nabi #* menjawab:
'Tidak akan ada kesulitan lagi untuk ayahmu setelah hari ini.
Sesungguhnya telah datang kepada ayahmu sesuatu yurrg
tidak akan mengecualikan seoraflg prru", yaitu kematian
(hingga) Hari l(iamat kelak.61a"
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612 Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari diAkhir kitabAl-Moghazi, Ibnu Majah dalam
kitab Al-Jono'iz, dan An-Nasa'i dalam kitab Al-Jana'iz dengan lafal semisal.
(Saya katakan: "Diriwayatkan oleh lbnu Majah, no: 1629 dengan sanad penulis dan
matannya, haditsnya hasan, para perawinya tsiqah dan termasuk para perawi Al-
Bukhari-Muslim selain Abdullah bin Az-ZubairAl-Bahili. Ibnu Hibban menganggapnya
tsiqah, Ad-Daruquthni mengatakan: 'Baik,'sekelompokperawimeriwayatkan darinya
dan dikuatkan oleh riwayat Hammad bin Zaid tanpa lafal: 'Sesungguhnya telah
datang....' Demikian halnya dalam riwayat Al-Bukhari. Demikian juga diriwayatkan
oleh An-Nasa'i dalam kilab Al-Jono'iz dari jalan Ma'mar yang dikuatkan oleh riwayat
Al-Mubarakbin Fudhalah dengan tambahan lafal. Diriwayatkan oleh Ahmad, 3: 141,
sanadnya hasan, oleh karenanya hadits ini secara umum shahih, saya takhrij dalam
Kitab Ash-Shohihah, no 1738.")

613 Kematian datang kepada ayahmu, hal ini adalah sesuatu yang pasti akan dialami
oleh semua omng. Musibah/cobaan, jika dialami oleh semua orang, tentu terasa
lebih ringan.

614 Pertemuan pada Hari Kiamat adalah suatu yang pasti akan terjadi.
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335-eG Qun) Ibnu Abbu.'r&, ia mence ntakai, 
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Bahwasanya diamendengar Rasulullah ffi bersabda: "Seseo-
rang dari umatku yang memiliki dua orang anak kecil y^ng
meninggal dunia, maka keduanya akan menyebabkannya

masuk surga." 'Aisyah bettanya: "Dafl seseorang dari
umatrnu yanghanya memiliki satu anak?" Beliau menjawab:

"Dan seseorang yarrgmemiliki satu anak, maka akan sama."

'Aisyah bertanya IagT: "Dan (bagaimana) seseorang dan
umatmu y^rtg tidak memiliki anak?" Beliau menjawab:

'Akulah penebusnya untuk umatku616, mereka semua tidak
akan men dap at musibah sepertiku."

,el )"H +1;5.#;6 \-,o .ot
Bab 54. Tenbang Warisan Kasulullah W
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615 Dhaif. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Al-Jona'iz, no 7062.

(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan gharib, kami
tidak mengetahuinya selain dari jalan Abdurabbih bin Bariq, banyak di kalangan
para Imam yang meriwayatkan darinya."'
Saya katakan: 'Akan tetapi fu-Saji mengatakan: Al-Harasyi meriwayatkan dari
hadits-hadits mungkar,' Ibnu Ma'in mengatakan: 'Dia bukan apa-apa,' sementara
Ahmad mengatakan: 'Saya memandang tidak mengapa.' Wollahu o'lam."
Dari jalannya diriwayatkan oleh Ahmad dalam Kitab Al-Musnod, 1: 334, 335, Al-
Khathib dalam Kitab At:farikh, 12: 2O8, Adh-Dhiya' dalam Kitab Al-Mukhtarah,
6rt266fi.")

616 Karena musibah kematian beliau rasakan adalah rnr.ibuh yang dahsyat.
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336-617 Dal 'Amru bin Al-Harits saudara Juwafuiyah

-termasuk kalangan shahabat-, ia mengatakan:

"Rasulullah ** tidak meninggalkan sesuatu pun selain
senjatanya6l8, bighalo" dar. tanah620 yang dijadikan sebagai
sedekah."621
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337-622 Dari Abu Hurairah ,i$,ramengatakan:

"Fathimah datangmenemui Abu Bakar dan bertanya: 'Siapa

yang meurarisi (harta peniggalan) mu?' Abu Bakar menjawab:
'I(eluatgaku dan anak-anakku.' Fathimah bertanya: 'Lalu

617 Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Khumus, kitabA/-Jihod, kitab
Al-Maghozi, dan kitab Al-Washoyo, An-Nasa'i dalam kitabAl-Ahbas.
(Saya katakan: "Diriwayatkan juga oleh Ahmad, 4: 279, dan lbnu Sa' ad, 2: 216." )

618 Seperti pedang, tombak, penutup kepala, dan sebagainya.

619 Bighal beliau berwarna putih, namanya Duldul.

620 Sebidang di Fadak, di Khaibar, dan.di BaniAn-Nadhir.

621, Karena ada sebuah hadits lain: "Kami, para nabi, tidak diwarisi, apa yang kami
tinggalkan menjadi sedekah."

622 Hasan. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab As-Siroh, no: 1608.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih.'
Diriwayatkan juga oleh Ahmad, 1: 10 tetapi dia tidak menyebutkan Abu Hurairah
dalam sanadnya, sementara jalannya sama, kemudian dia menyebutkannya di jalan
yang lain, 2: 353, maka sanadnya hasan.")
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kenapa aku tidak mewarisi (tarta peninggalan) ayahku?,
Abu Bakar menjawab: Aku mendengar Rasulullah NE

betsabda: '(Harta) kami tidak mewariskan,' akafl tetapi aku
akan menanggung nafkah orungyang dulunya Rasulullah ffi
tanggung nafkahnya dan aku akan berinfak kepada orang
yang dulunya RasulullahW beri infak."
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338-623 Dari Abu Al-Bakhtad62a:

"Bahwasanya Al-Abbas dan Ali datang menemui Umar
dengan berselisih, setiap orang dar. mereka berdua
mengatakan kepada y^ng lain: 'Engkau demikian dan
demikian!' Maka Umar mengatakan kepada Thalhah, Az-
Zubafu, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad: Aku ingatkan
kalian 

^t^s 
n ma" Allah, apakah kalian pernah mendengar

Rasulullah ffi bersabda: 'seluruh harta-benda seorang nabi
adalah sedekah kecuali 

^p^ 
y^rrg diberikan, sesungguhnya

kami (ptara nabi) tidak diwarisi?"'Dalam hadits rri adakisah

Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Kharaj, no:2975.
(Saya katakan: "Dalam riwayat Abu Dawud ada kisah yang cukup panjang
sebagaimana diisyaratkan oleh penulis, namun sanadnya munqathi' sebagaimana
saya jelaskan dalam Kitab Ash-Shahihah, no: 2038, namun ada riwayat lain yang
menguatkannya, saya sebutkan di sana.")

said bin Fairuz Ath]ha'iAl-Kufi, seorang tabi'in mulia, meninggal dunia di Jamajim
pada tahun 83 H.
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yurrgcukup panjang.
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625 Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Fara'idh, Muslim dalam kitab
Al-Jihad, no: 1758.

626 Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, penulis, dan Abu Dawud dalam kitab
Al-Kharaj, no: 2974 dengan tambahan lafal: 'Dan upah pelayanku serta khalifah
setelahku,' seperti Abu Bakar, Umar, dan seterusnya.
Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no 2972, bahwa tanah Fadak adalah milik Rasulullah

#. Beliau memberi nalkah (iski-istri beliau) dari tanah tersebut, kemudian yang

mengurus adalah Abu Bakar dan Umar. Lalu setelahnya diambil oleh Marwan.
Kemudian, pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tanah tersebut dikembalikan
ke Baitul Mal."
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339-62s Dari 'Aisyah i$tt,:

"Bahwasanya Rasulullah BE bersabda: "(Hana) kami (ptan
nabi) tidak diwariskan, 

^p^ 
yang kal:.ri tinggalkan meniadi

sedekah."
,tz
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340*626 Dari Abu Hurairah ,iW, aia Nabi M, A"lru
betsabda:

'Ahli warisku tidak menerima bagpan (warisan), baik dinat
maupun dirham, 

^p^ 
y^ng aku tinggalkan setelah nafl<ah

isteri-isteriku dan upah pelayanku adalah sedekah."
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341-627 Dari Malik bin Aus bin Al-Hadtsa ,, iu 
^rngitik^n,'Aku masuk menemui Umar, kemudian datang j,rgu

Abdurrahman bin Arrf, Thalhah dan Sa'ad, kemudian
datanglah AIi dan Al-Abbas yang sedang berselisih paham,
maka Umar mengatakan kepada mereka: 'Aku ingatkan
kalian 

^tas 
narna Dzat yang dengan seizin-Nya langit dan

bumi dapat berdiri, apakahkalian tahu bahwa Rasulullah$
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342-628 Dari 'Aisyuh h$,, ia mengataka.n:

627 shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Jihad, dan kitab Al-Fara,idh,
Muslim dalam kitab Al-Jihad, no:1757, Abu Dawud, no: 1963, penulis, no: 1610,
dan An-Nasa'i.
(saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits hasan shahih
gharib."')

628 Shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa,i.
(saya katakan: 'Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no: 2695 seluruhnya dalam
kitab A/-washoyo dari jalan yang lain dari Aisyah tanpa lafal: '(perawi) mengatakan:
Aku ragu...,' sanad penulis hasan, dengan sanad tersebut diriwayatkan oleh Ahmad,
6: 136 tanpa lafal: '(Perawi) mengatakan: 'Aku ragu....' Demikian juga lbnu sa'ad, 2:
376 - 377. Jalan yang pertama sanadnya shahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari-
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pernah bersabda: 'I(ami tidak mewarisk^n, apa yarrg kami
tinggalkan adalah sedekah?' Mereka menjawab: 'Beflarl.",
Dalam hadits tnt ada kisah yang cukup panjang.
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"Rasulullah &E tidak meninggalkan dinar, dirham, kambing

^tau 
unta." (Perawi) mengatakan: 'Aku ragu tentang budak

laki-laki dan budak warita."

;ti U' .oo

Bab 55. Melihat Kasulullah W dalam Mimpi
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343-62s Dari Abdullah bin
bersabda:

"Barangsiapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia

benar-benar telah melihatku, karena syetan tidak mampu

'd
Mas'ud, dari Nabi BE, beliau

aill .Ji.i.,J \53 ,e

merryerupaiku."'
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Muslim sebagaimana disebutkan dalam Kitab Shahih Sunon Abu Dawud, no:
2549.")

629 Shahih. Diriwayatkan oleh penulis dalam kitab Ar-Ru'ya, no: 2277, Ibnu Majah
dalam kitabAr-Ru'ya, no: 2903.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: Hadits ini adalah hadits hasan shahih.'
Diriwayatkan juga oleh Ad-Darimi, 2:123 - 124, Ahmad, 1: 440, 450.")
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344-630 Dari Abu Hurairah ,$p, ta berkata:

"Ra sulullah 4E b ers ab da:'B atangsiap a yang melihatlu dalam
mimpi, maka dia benar-benar melihatku, karena syetan tidak
mamp u me fl yer up aiku,' atau dlkatakan:'Menyamaiku. "'
.,
nr Jr-, Ju :Ju

/ o //
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345_631 Dari Abu Malik Al-Asyja'i, dan ayahnya, ia
mengatakan:
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"Rasulullah ffi bers ab da:'B ar.angsiap a y 
^ngmelihatku 

dalam
mimpi, maka dia benar-benar telah melihatku."632
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Abu 'Isa (ArTirmidzi) mengatakan: iAbu Malik int'adalah
Sa'ad bin Thariq bin Asyim. Sedangkan Thariq bin Asyim
termasuk salah seorang shahabat Nabi W Dia telah
meriwayatkan beberapa hadits dari Nabi ffi."ett

630 Shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no: 3901.
(saya katakan: "sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim, sedangkan sanad
penulis sesuai dengan syarat Al'Bukhari-Muslim, keduanya diriwayatkan oleh
Ahmad, juga dengan sanad-sanad yang lain, 1: 400, 2:232,261,342,41O,411,
425, 463, 469, 472,5: 306. Demikian juga Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, no:
5023, Ath-Thayalisi, no: 1792 dari berbagai jalan dari Abu Huraimh dengan lafal
yang hampir sama, salah satunya dishahihkan oleh penulis, no:2281.,')

631 shahih. (saya katakan: "sanadnya sesuai dengan syarat Muslim, namun dalam
. sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Khalaf bin Khalifah, dia pikun. Akan

tetapi hadits ini shahih sesuai dengan banyak riwayat lain yang menguatkannya yang
di antaranya disebutkan oleh penulis. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, 3:
472,6:394. Abu Malik Al-tuyja'i adalah Sa'ad bin Thariq bin Asyihah, tsiqah.,,)

632

633

Ini merupakan salah satu mujizat beliau, karena beliau terlindungi dari syetan.

Diantara hadits-haditsnya adalah hadits tentang qunut dalam shalat, yang
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346*634 Abu Hurair ih, iuberkata:

"Ra sulullah &8 b ers ab da:'B arangsiap a yang melihatku dalarrr

mimpi, maka dia benar-benar telah melihatku, karena syetan

tidak mampu menyerupaiku."

Ayahku63s mengatakan: "Maka aku ceritakan hal itu kepada

Ibnu Abbas, aku katakan: Aku telah melihat beliau636.'

I(emudian aku menyebutkan kemiripannya dengan Al-
Hasan bin Ali, aku katakan ftepada Al-Hasan): 'Engkau

n irip dengan beliau (R.asulullah $lE).'Ibnu Abbas menjawab:

'Memang, beliau S.asulullah &8) miflp denganny^.')637

diriwayatkan oleh AtjTirmidzi, An-Nasa'i, dan lbnu Majah. Dan Hadits doa:

"Allahummaghfirli warhamni," yang diriwayatkan oleh Muslim.dan Ibnu Majah.

Serta hadits: "Barangsiapa yang mengucapkan: 'Lo ilaha illallah, maka darah dan

hartanya haram." Diriwayatkan oleh Muslim.

Saya katakan: "Semua hadits ini diriwayatkan darinya dan terdapat dalam Kutubus

Siftoh (Kitab Hadits yang Enam)

634 Shahih. Sanadnya shahih, para perawinya tsiqah, diriwayatkan juga oleh Ahmad,

2: 232 dari jalan ini, Al-Hakim, 4: 393 dengan komentar: 'Sanadnya shahih',

dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al-Hafizh (lbnu Hajar) dalam Kitab Fathul Bari
mengatakan: 'sanadnya baik.' Hadits ini menguatkan riwayat Ismail Al-Qadhi dari

Ayyub yang mengatakan: 'lbnu Sirin (dia termasuk yang meriwayatkan hadits ini

dalam riwayat Al-Bukhari-Muslim) jika diceritakan oleh seseorang bahwa dia melihat

Nabi &8, Ibnu Sirin mengatakan: 'sebutkan kepadaku ciri-cirinya!' Dia menjawab:

Aku menyebutkan Al-Hasan bin Ali dan aku katakan mirip dengannya, dia menjawab:

'Engkau telah melihatnya.' Sanadnya baik dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara

mu'allaq."

635 Yaitu Kulaib, ayahnya 'fuhim, salah seorang tabi'in [lbnu Syihab: dia shaduq].

636 Makudnya: melihat Rasulullah 48 dalam mimpi.

637 Makudnya: Al-Hasanlah yang mirip dengan Nabi &8.
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347-638 Da{Yazid Al-Farisi, dia dulunya meriulis Uuifrfraf,
ia mengatakan:

'Aku pernah melihat Nabi ilf* dalam mimpi dj zarnan Ibnu
Abbas, maka aku katakan kepada IbnuAbbas: 'sesungguhnya
aku melihat Rasulullah W dalam mimpiku.' Ibnu Abbas
menjawab: 'Sesungguhnya Rasulullah 1!* penah bersabda:
'sesungguhnya syetan tidak akan mampu menyerupaiku.
B arangsia pay 

^ngmelihatku 
dalam mimp iny a,makadia benar-

638 Hasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Ar-Ru,yo, no: 3905.
(saya katakan: "Yaitu bagian yang marfu' dari hadits, tanpa kisah. Diriwayatkan
oleh Ahmad, 1:279, sanad penulis baik, para perawinya tsiqah dan termasuk para
perawi Al-Bukhari-Muslim selain Yazid Al-Farisi. Ibnu Abi Hatim 9: 294, mengatakan:
dari ayahnya: 'Dia tidak mengapa.' Diriwayatkan juga oleh Ahmad, l: 361-362.
Riwayatnya dikuatkan oleh riwayat.sebelumnya.,,)
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benar telah melihatku.'Apakah engkau bisa menyebutkan
cm-crn orang yang engkau lihat dalam mimpimu itu?' Aku
menjawab: Ya! Akan aku sebutkan seorang di antara dua
oraflg, badan dan dagingnya berkulit coklat semu putih,
kedua m^ttttyz- bercelak; tertawanya bagus, bentuk muka
yang indah, jenggotnya [telah] memenuhi 

^nturz- 
ini dan ini,

telah memenuhi leher bagian depan.''Auf3e mengatakan:
"Aku tidak tahu ciri apa lug: y^rug disebutkan." Ibnu
Abbas berkata: "seandainya engkau melihat Rasulullah

** dalamkeadaan sadar, maka engkau tidak akan sanggup
menyebutkan ciri-ciri beliau lebih dari iru."

t

AJJl

O/ ,*) ^1;

3 4g-e+o Abu Qata dah, ia mengatakan:

Rasulullah *E bersabda: 'Batangsiapa yang melihatku

-maksud beliau dalam tidur-, maka dra telah methat
kebenaran."

c / ', ' -* , '

,lts ,t:Ju rL,; 4i At * dt'ri ,;;r -rt I
G- . # i'ou;:r tt,, ;t; :Afd,,/

349-641Dari Anas:

639 Auf disini adalah Auf Ibnu Abi Jamilah, salah seorang perawi yang meriwayatkan
hadits ini dari Yazid Al-Farisi.

640 Shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari, Muslim/Al-Jomi' Ash-Shaghir/.
(Saya katakan: "Riwayat ini dalam Kitab Al-Musnod, 5:306, diriwayatkan juga oleh
Ad-Darimi, 2:124."1

641 Shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari dan penulis lAl-Jami' Ash-Shaghirl .

(Saya katakan: "Penulis tidak meriwayatkan hadits ini dalam Kitab As-Sunon, hanya
diriwayatkan di sini saja, kemudian dalam lafal Al-Bukhari dan Ahmad tidak terdapat
lafal: Anas mengatakan,' tapi langsung: 'Dan mimpi...,' bersambung dengan
sebelumnya. Hadits ini marfu' tanpa diragukan lagi, dan memang demikian adanya
sebagaimana disebutkan dalam naskah aslinya dan akan ditekankan oleh takhrg
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"Bahwasanya Nabi ffi bersabda: "Barang si 
^pay 

angmelihatku
dalammimpi, maka dia telah benar-benar melihatku, karena

' o'to
c--I!l lil

I

c a.

F

:lr-jjt d/. nt J$ -fo t
z/c

.;!q

l o'Je

"Jtka engkau diuji dengan qadha'644, maka wajib bagimu
mengikuti atsar."6as

trrau ,i:

6M
645

yang berikutnya.")

shahih. Dalam Al-Jami'Ash-shoghir diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bukhari
dalam kitab Td'bir Ar-Ru'yo, demikian juga Muslim dari Anas, Abu Dawud dalam
kitab Al-Adab, no: 5018 dari Anas dari 'Ubadah, penulis dari ,Ubadah bin fuh-
Shamit, no:2272.
(Saya katakan: "Penulis berkomentar: 'Hadits ini adalah hadits shahih.,,,)

Shahih. (Saya katakan: "Sanadnya shahih sampai kepada lbnu Al-Mubarak, dia
termasuk guru besar Imam Ahmad yang dia banyak meriwayatkan dari mereka
dalam Kitab Al-Musnad dan lain-lain. Meninggal dunia pada tahun 181 H.,,)

Malaudnya: memutuskan hukum atau perkara antara manusia.

Yaitu hadits yang diriwayatkan dari Nabi # dan Al-Khulafa'ur Rasyidin dalam hal
menentukan dan memutuskan hukum.
Dalam syoroh Muslim, An-Nawawi mengatakan: 'Atsar menurut para ahli hadits
meliputi yang marfu' maupun yang mauquf, seperti halnya khabar dan hadits.
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syetan tidak mampu menyerupaiku."

z .to I /o /ee/ A o .Lte , o 11 ,o t,

A tcF jp)t) ab' j, eF ,,'..JI L_3:S:Jti_r -Yo.

.;At
350-642 Anas mengatakan:

"Dan mimpi seorangmukmin adalahsatu bagian dari empat
puluh enam ba;g1an dari kenabian."

z zg

d{,[t e\iiL

351 -643 Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan:

'r,1 /o o/ o. /
:Jb ,J* ;rrl ;r-e -Yo

/ .t , a c
o./'c 1o'.tt'
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352-646 Dari Ibnu Sfuin6a7, ia mengatakan:
((Hadits648 

adalah agama6ae, maka perhatikanlah dari siapa
kalian mengamb tl agama kalian."6s0

Selesailah ringkasan Kitab Aslt-Sltama'il Al-Muhamnadjltah
karya Imam At-Tirmidzi bersama dengan c tutmrrrya pada
hari IQmis, 3 Rabi'u Awal, tahun 1401 Htjnyah.

Selesai sudah pembandingan denghn naskah aslinya, koreksi
ulang, dan persiapan untuk dicetak padahari Ahad ,23Rajab
tahun 1402 Htjnvah. Segala puji bagi Allah yang dengan
nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna.

Amman - Yordania.

Muhammad Nashiruddin At-Alb ani

646 Shahih. Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain.
(Saya katakan: 'Atsar ini terdapat dalam Mukoddimah Shohih Muslim dengan lafal:
'Sesungguhnya ilmu ini adalah agama....' Sebagian perawi dhaif meriu,ayatkannya
secara marfu' kepada Nabi ffi dan tidak shahih, saya sebutkan dalam Kitab Adh-
Dha'ifah,248l"")

647 Sirin adalah nama ibunya, seorang wanita bekas budak Ummu Salamah Ummul
Mukminin. Atsar ini menjelaskan agar bersikap hati-hati dalam meriwayatkan sebuah
hadits.

648 Yang dima}sud hadits disini adalah apa yang datang dari Nabi ffi.
649 Yang dengan itu ia beragama, karena.seorang harus punya agama.

650 Pikirkan, darimana engkau meriwayatkanTmenerima (ajaran) agamamu. Jangan
engkau terima kecuali dari orang yang betul-betul engkau ketahui kemampuannya,
apakah dia orang yang adil, terpercaya, dan mutqin (yang keilmuannya sempurna)
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